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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сучасні світові економічні і геополітичні тенденції, 

посилення конкурентної боротьби на внутрішніх і зовнішніх ринках 

вимагають підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу як 

окремого суб’єкта господарювання, так і в масштабах функціонування 

національної економіки. Впровадження ресурсозберігаючого типу 

економічного розвитку є одним із пріоритетів державної політики України, 

особливо з урахуванням енергозалежності національної економіки. Одним із 

найбільш важливих завдань економічної політики є створення умов сталого 

зростання економіки, що неможливо досягти без реалізації ефективної 

державної політики ресурсозбереження. Тому ефективне впровадження 

напрямів та інструментів ресурсозбереження вимагає удосконалення механізму 

формування ефективної державної політики ресурсозбереження.  

Загальні теоретико-методичні і практичні аспекти ресурсозбереження 

досліджено у працях Б.М. Андрушківа, О.І. Апаршиної, І.С. Баландіної, 

І.П. Вовк, О.А. Гавриш, В.Г. Герасимчука, С.П. Денисюка, Н.О. Кондратенко, 

І.О. Ляшенка, О.Б. Погайдака, Н.М. Потапової, І.М. Сотник, О.П. Старицької. 

Окремі аспекти використання ресурсів у діяльності суб’єктів господарювання 

висвітлено у працях І.А. Брижань, В.М. Гейця, Д.В. Зеркалова, В.М. Колосок, 

О.А. Кратта, В.І. Ляшенка, А.Ф. Мельник, О.Ю. Попової, В.М. Хобти, 

В.Я. Чевганової, І.Б. Швець. Дослідженню теоретичних і практичних засад 

економічного розвитку і державного регулювання економічного середовища 

присвячено праці К.М. Бліщука, С.В. Майстра, Я.А. Жаліла, Я.О. Ляшка, 

Г. Менк’ю, М.М. Петрушенка, Е. Ромера, Р. Солоу, Г.С. Третяка, 

А.С. Філіпенка.  

Науковцями створено ґрунтовну теоретико-методологічну базу з 

проблематики ресурсозберігаючої політики, формування механізму 
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ресурсозберігаючої діяльності, обґрунтування ресурсозберігаючих програм і 

проектів для підприємств різних видів економічної діяльності; розроблено 

науково-методичні засади оцінювання ефективності заходів 

ресурсозбереження та виявлення потенційних джерел фінансування.  

Разом з тим сучасна економічна політика на регіональному та 

макроекономічному рівнях недостатньо сприяє зростанню ефективності 

використання ресурсів, упровадженню методів раціонального 

ресурсоспоживання, розвитку відновлювального і циркулярного 

ресурсозабезпечення суспільного виробництва. Залишаються нерозв’язаними 

питання формування ефективної політики ресурсозбереження, розвитку 

інституціонально-правових засад ресурсозбереження, обґрунтування дієвої 

системи заходів щодо стимулювання суб’єктів господарювання та 

фінансування програм і проектів ресурсозбереження.  

Це вимагає подальшого розвитку теоретичних підходів, методичних та 

практичних питань удосконалення механізму формування ефективної державної 

політики ресурсозбереження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

у рамках теми «Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції 

житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної 

оборони» (номер державної реєстрації 0116U002567), у межах якої автором 

розроблено індикатори результативності політики ресурсозбереження та 

здійснено оцінювання ефективності її інструментів; у рамках теми 

«Методологічні та практичні основи економіки природокористування» (номер 

державної реєстрації 0114U006194), у межах якої автором розроблено 

методичні підходи щодо застосування інструментів ресурсозбереження та 

здійснено розмежування компетенцій державної політики стосовно створення 

економічних умов її ефективної реалізації. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розвиток теоретичних основ та розроблення науково-методичних і практичних 

рекомендацій щодо удосконалення механізму формування ефективної 

державної політики ресурсозбереження. 

Для досягнення мети у дисертаційній роботі поставлено та розв’язано 

такі завдання: 

— розкрито сутність державної політики ресурсозбереження та сучасні 

особливості її формування; 

— розроблено наукові принципи формування ефективної державної 

політики ресурсозбереження; 

— сформовано концепцію механізму формування державної політики 

ресурсозбереження; 

— проаналізовано процеси ресурсоспоживання та ресурсозбереження в 

Україні; 

— здійснено діагностику методів та інструментів державної політики 

ресурсозбереження; 

— запропоновано модель формування політики ресурсозбереження за 

ступенем ефективності використання ресурсного потенціалу; 

— удосконалено організаційно-правове забезпечення державної 

політики ресурсозбереження; 

— обґрунтовано фінансово-економічне забезпечення державної 

політики ресурсозбереження; 

— здійснено оцінювання ефективності державної політики 

ресурсозбереження. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є процеси побудови та 

функціонування механізму формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження.  

Предметом дослідження є теоретичні підходи, методичні та практичні 

питання удосконалення механізму формування ефективної державної політики 
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ресурсозбереження. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційної роботи є класичні положення економічної теорії, 

фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків 

стосовно проблем економічної політики й управління процесами 

ресурсозбереження. У процесі дослідження використовувались наступні 

методи: логіко-структурний та порівняльний аналіз (для визначення сутності 

державної політики ресурсозбереження й особливостей її формування); 

синтезу та теоретичного узагальнення (при створенні наукових принципів 

формування ефективної державної політики ресурсозбереження); наукової 

абстракції, індукції та дедукції (при розробленні концепції механізму 

формування державної політики ресурсозбереження); графічний та 

економічний аналіз, методи математичної статистики (при оцінюванні 

процесів ресурсоспоживання та ресурсозбереження в Україні); порівняльний 

аналіз та побудови аналогій (при діагностиці методів та інструментів 

державної політики ресурсозбереження); кореляційно-регресійний аналіз та 

економіко-математичне моделювання (при побудові моделі формування 

політики ресурсозбереження за ступенем ефективності використання 

ресурсного потенціалу); наукової абстракції, діалектичні методи та методи 

оптимізації (при удосконаленні організаційно-правового й обґрунтуванні 

фінансово-економічного забезпечення, оцінюванні ефективності державної 

політики ресурсозбереження). Інформаційну базу дослідження становлять 

нормативно-законодавчі акти Верховної Ради, постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України, аналітичні матеріали, офіційні дані Державної 

служби статистики України, статистичні і методичні матеріали міжнародних 

організацій та установ, результати наукових досліджень, виконаних автором. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 

теоретичних основ та обґрунтуванні науково-практичних рекомендацій щодо 

удосконалення механізму формування ефективної державної політики 
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ресурсозбереження. Основні положення, що визначають наукову новизну, 

містяться у такому: 

вперше: 

 запропоновано модель формування державної політики 

ресурсозбереження, сутність якої полягає у застосуванні системи індикаторів 

якісних змін у процесах ресурсозбереження за його складовими (ринковим і 

ресурсним середовищами, техніко-технологічною та сферою результатів) та 

врахуванні ступеня ефективності використання ресурсного потенціалу 

національної економіки і дозволяє визначити доцільність використання окремих 

інструментів політики ресурсозбереження для зміни ефективності використання 

ресурсів на макрорівні; 

удосконалено: 

 організаційно-правове забезпечення механізму державної політики 

ресурсозбереження, відмінними рисами якого є визначення стратегічного 

комплексу завдань, запровадження координації між ієрархією управління і 

сферами державної політики ресурсозбереження, узгодження і систематизація 

нормативно-законодавчої бази, створення інституційного підґрунтя та механізмів 

взаємодії між суб’єктами політики, що дозволяє здійснити ефективний розподіл 

обсягу компетенцій та рівня відповідальності суб’єктів, усунути перешкоди і 

забезпечити якість формування державної політики ресурсозбереження; 

 фінансово-економічне забезпечення механізму державної політики 

ресурсозбереження, яке, на відміну від існуючого, охоплює всі рівні 

нагромадження фінансових ресурсів на підставі бюджетного, фіскального та 

інвестиційного регулювання і базується на застосуванні комплексного підходу, 

що враховує напрями і стратегічні завдання адміністративно-територіального 

розвитку, доступність внутрішніх альтернативних джерел капіталу ринкового та 

неринкового походження або зовнішніх джерел, що у підсумку дозволяє 

максимально реалізувати фінансово-економічний потенціал окремих територій, 

регіонів та національної економіки; 
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дістало подальшого розвитку: 

 визначення сутності державної політики ресурсозбереження, у якому, на 

відміну від існуючих, виокремлено функціональну похідну державної економічної 

політики, що полягає у формуванні умов відтворення та розвитку економічних 

відносин, спрямованих на забезпечення підтримки і стабільності функціонування 

національного економічного середовища, та реалізується на підставі 

концептуальних й організаційно-управлінських засад під впливом сукупності 

чинників, які здатні істотно змінити стан, якісні та кількісні характеристики 

використання ресурсів з метою ресурсозбереження; 

 наукові принципи формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження, які, на відміну від існуючих, отримані на базі синтезу 

загальних принципів управління і принципів функціонування окремих 

економічних процесів та містять принципи партисипативності, відповідальності, 

оптимальності, гнучкості, стійкості, інтеграції, планомірності, адекватності, 

цілеспрямованості, дотримання яких дозволяє забезпечити обґрунтованість 

державної політики ресурсозбереження; 

 концепція механізму формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження, відмінною рисою якої є врахування системи економічних 

відносин між суб’єктами й об’єктами процесу формування політики 

ресурсозбереження, впливу окремих груп чинників та складових ефекту 

ресурсозбереження, визначення умов, форм, методів та інструментів реалізації 

політики ресурсозбереження, реалізація якої дозволить забезпечити ефективне 

виконання політики та створити передумови для активізації ресурсозбереження; 

 науково-методичний підхід до оцінювання ефективності державної 

політики ресурсозбереження, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

побудові виробничої функції та здійсненні аналізу її параметрів і характеристик та 

використання котрого дозволяє отримати об’єктивну оцінку ефективності 

державної політики ресурсозбереження і визначити її вплив на стан економічного 

середовища. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що отримані 

у дисертаційній роботі наукові результати створюють підґрунтя для 

удосконалення механізму формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження. Одержані у дисертації висновки та рекомендації знайшли 

практичне застосування в діяльності підприємств та установ Полтавської 

області. Методичний підхід до визначення ефективних інструментів 

ресурсозбереження щодо використання суб’єктами господарювання 

впроваджено на ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» (довідка №3754/16 від 

15.03.2016 р.). Рекомендації щодо ефективного використання альтернативних 

інструментів залучення коштів для реалізації проектів ресурсозбереження 

упроваджено у діяльність ПАТ «Фірма «Полтавпиво» (довідка №1048/16 від 

21.04.2016 р.). Методичні рекомендації на базі концепції ресурсоефективного 

і чистого виробництва впроваджено у господарську діяльність ТОВ 

«Агрофірма «Добробут» (довідка №01-153-10/16 від 17.05.2016 р.). Методичні 

рекомендації щодо формування політики ресурсозбереження внесені у вигляді 

пропозицій до Обласної програми економічних реформ Полтавської області на 

2010‒2014 рр. (довідка №03/01-06/161 від 01.02.2012 р.). Результати 

дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка при 

викладанні дисциплін: «Внутрішній економічний механізм функціонування 

підприємства», «Економічні ризики», «Інвестування» (довідка №1149 від 

26.05.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розробки теоретичних, 

практичних та методичних положень і рекомендацій щодо удосконалення 

механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертації доповідались і були схвалені на 12 науково-практичних 

конференціях: 
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8 міжнародних: «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, 

екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (Тернопіль, 2011 р.); «Проблеми та 

перспективи розвитку нафтогазового комплексу» (Полтава, 2012 р.); 

«Нафтогазова енергетика – 2013» (Івано-Франківськ, 2013 р.); «Бъдещето въпроси 

от света на науката» (Софія, 2013 р.); «Экономика, управление, право: проблемы 

науки и практики» (Нюрнберг, 2015 р.); «Міжнародна практика соціально-

економічного розвитку країни: проблеми та перспективи» (Київ, 2015 р.); 

«Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи» (Ужгород, 

2016 р.); «From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems» (Рига, 

2016 р.); 

4 всеукраїнських: «Загальноекономічні та фінансові аспекти формування 

інноваційного потенціалу регіону» (Полтава, 2007 р.); «Управління інноваційним 

розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів» 

(Дніпропетровськ, 2007 р.); «Інноваційне забезпечення економічного розвитку 

регіону» (Полтава, 2011 р.); «Розвиток європейського простору очима молоді: 

економічні, соціальні та правові аспекти» (Харків, 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 23 наукові праці, серед яких 

2 розділи – у колективній монографії, 13 статей – у наукових фахових виданнях і 

8 – у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 8,72 

д.а., з яких автору особисто належить 7,36 д.а. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів і 

висновків. Робота загальним обсягом 248 сторінок комп’ютерного тексту містить 

28 таблиць (на 18 сторінках), 30 рисунків (на 21 сторінці), список використаних 

джерел із 244 найменувань (на 28 сторінках) та 4 додатки (на 32 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

1.1. Сутність державної політики ресурсозбереження та сучасні 

особливості її формування 

 

У сучасних динамічних умовах господарювання ресурсозбереження 

набуває особливої актуалізації, що пов’язано із стратегічними пріоритетами 

розвитку держави, та залежить від державної економічної політики, оскільки 

якісний перехід на новий, вищий щабель розвитку, зумовлює нові вимоги 

щодо ресурсного забезпечення та ефективності суспільного виробництва. 

Гармонізаційна роль ресурсозбереження у розвитку національної економіки 

полягає у поєднанні трьох основних аспектів: джерело досягнення 

поставлених цілей та підвищення якості життя; критерій оцінювання 

ефективності діяльності людства стосовно забезпечення гідного рівня життя 

сьогодні, без шкоди майбутнім нащадкам; підґрунтя щодо збільшення 

господарських можливостей і незалежності економічних систем будь-якого 

рівня [40]. 

Схвалена Указом Президента України Стратегія сталого розвитку 

«Україна-2020» передбачає досягнення 25 ключових індикаторів у 

економічній, соціальній, культурній та інших сферах, зокрема: входження у 

першу 30-ку країн у рейтингу Світового банку «Doing Business»; входження 

до 40 кращих держав світу за глобальним індексом конкурентоспроможності, 

який розраховує Всесвітній Економічний Форум; зростання національного 

ВВП на одну особу до 16000 доларів США (за паритетом купівельної 

спроможності); зниження енергоємності національного ВВП до 0,2 тони 

нафтового еквівалента на 1000 доларів США валового внутрішнього 

продукту [179]. Ці завдання вимагають формування і реалізації політики 
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ресурсозбереження як складової державної економічної політики та базису 

управління процесом ресурсоефективності національної економіки, а також 

кожного суб’єкту господарювання. Узагальнення досліджень стосовно 

ефективності економічної діяльності на різних рівнях ієрархії свідчить, що 

лише приблизно третина створеного добробуту залежить від наявного 

ресурсного забезпечення, а вже 60-70% – від ефективності управління та їх 

використання. При цьому близько 2/3 досягнутих результатів й успіхів 

залежать від системного підходу до управління, ефективності управління, і 

тільки на 1/3 – від інших чинників [140, с. 94]. У сучасних умовах 

господарювання успіхом стає не лише поточна ефективність, а й стійкість 

функціонування, властивість адаптації до змін умов економічного 

середовища, здатність змінювати вектор розвитку, тобто динаміка 

пристосування [84, с. 253]. 

Саме обмеженість ресурсних можливостей, як зазначає І.М. Сотник, є 

основою для ранжування пріоритетів щодо збереження і раціонального 

використання ресурсів [158, с. 130]. Похідною обмеженості ресурсів є їхня 

градація за кількісно-якісними показниками, що, в свою чергу, спричиняє такі 

наслідки: 

− виникнення економічних передумов ресурсозбереження; 

− формування структури, складу і закономірностей функціонування 

механізму ресурсозбереження; 

− визначення сукупності чинників і мотивів, що впливають на процеси 

ресурсозбереження; 

− координація методів і інструментів ресурсозбереження відповідно до 

стану економічного середовища. 

Врахування вказаних наслідків дає можливість висвітлити головні 

проблеми, обґрунтувати методи їх розв’язання та, в кінцевому підсумку, 

отримати необхідні результати відповідно до поставлених цілей і пріоритетів 

ресурсозбереження. 
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Для визначення сутності економічної категорії «державна політика 

ресурсозбереження» та її особливостей на сучасному етапі розвитку економіки 

України необхідним є узагальнення характеристик категорії 

«ресурсозбереження», яка є базисом суспільного виробництва. Значущість 

ресурсозбереження та пов’язаної з ним проблематики постійно наголошується 

у багатьох дослідженнях українських та закордонних фахівців і науковців. 

Ресурсозбереження тісно пов’язано з низкою економічних категорій, серед 

яких такі: потенціал, ефективність, конкурентоспроможність, національний 

добробут, економічна безпека, сталий розвиток. Узагальнення наукових 

підходів до сутності категорії «ресурсозбереження» свідчить про наявність 

різних аспектів та ознак, які покладено в основу цієї категорії (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Наукові підходи до поняття «ресурсозбереження» (систематизовано 

автором) 

Автори  Визначення категорії «ресурсозбереження» 

1 2 

Н.М. Потапова  

[138] 

Процес, спрямований на раціоналізацію використання ресурсів на 

підприємствах, в організаціях та побутовому секторі, і забезпечення 

зростаючих потреб за рахунок економії, яка не знижує соціальних 

стандартів і якості життя  

С.Ю. Половнікова 

[134] 

Послідовний процес, який здійснюється на всіх стадіях 

розширеного відтворення, що являє собою раціональне використання 

усіх видів ресурсів; результат, як сума економічних ефектів, що мають 

суспільне значення; організаційно-економічна система, сфера 

економічної діяльності суспільства 

О.П. Старицька 

[167] 

Категорія, яка полягає в економії суспільно необхідної праці і 

проявляється у зменшенні витрат виробництва на одиницю 

суспільного блага, зростанні норми прибутку, покращенні 

навколишнього середовища та умов життя; визначається конкретними 

формами прояву: шляхом матеріалозбереження, землезбереження, 

працезбереження, енергозбереження; процес, який постійно 

повторюється і досягається на основі впровадження інновацій поряд з 

більш ефективним використанням традиційних чинників виробництва 

С.О. Скоков  

[152] 

Наукова, практична, організаційна, комерційна та інформаційна 

діяльність, спрямована на раціональне, комплексне використання та 

економне споживання усіх видів ресурсів, виходячи з існуючого рівня 

розвитку техніки та технології, з одночасним зниженням техногенного 

навантаження на навколишнє середовище 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 

В.В. Путренко 

[144] 

Діяльність із здійснення процесу кругообігу в суспільно-

територіальній системі речовини та енергії з її мінімальними 

витратами на всіх етапах суспільного циклу та найменшим 

негативним впливом на людину та природні системи 

Н.О. Кондратенко 

[71] 

Тенденція дбайливого ставлення до природних ресурсів, що  

передбачає діяльність із збереження природних ресурсів; економія 

будь-яких видів ресурсів, що забезпечують життєдіяльність людини, 

трактування не від категорії «збереження», а «економія» 

І.М. Сотник 

[159] 

Системне явище, що містить організаційну, економічну, технічну, 

наукову, практичну, інформаційну діяльність, методи, процеси, 

комплекс організаційно-технічних заходів щодо зменшення витрат 

речовини та енергії на усіх стадіях життєвого циклу, на одиницю 

кінцевого продукту, за існуючого рівня розвитку техніки і технології 

та з найменшим впливом на людину і природні системи 

Я. Ларіна, 

О. Сухай  

[107] 

Процес послідовної і комплексної реалізації організаційних, 

економічних і технічних заходів, спрямованих на економію та 

раціональне використання ресурсів, результат якісного рівня 

ресурсоспоживання, зумовленого обмеженістю та невідтворюваністю 

ресурсів, динамічним зростанням потреб, та необхідністю узгодження 

приватних, колективних та державних інтересів щодо ресурсів 

С.І. Дорогунцов, 

Ю.І. Пітюренко, 

Я.Б. Олійник 

[147] 

Прогресивний напрям використання природно-ресурсного 

потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання 

виробництва продукції при тій самій кількості використаної 

сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів, через основні 

стратегічні напрями ресурсозбереження 

С.В. Мочерний 

[106] 

Напрям підвищення ефективності виробництва, що досягається за 

рахунок комплексу науково-технічних, організаційних, економічних 

заходів, спрямованих на найбільш раціональне, економічне 

використання всіх видів ресурсів, енергії 

В.С. Іфтемічук, 

В.А. Григорьєв, 

М.І. Маниліч, 

Г.Д. Шутак 

[61] 

Система заходів, спрямованих на найбільш раціональне і 

ефективне використання всіх видів ресурсів, їх скорочення на 

одиницю корисного ефекту; умова вирішення соціальних і 

виробничих проблем розвитку суспільства 

А.М. Невелев, 

В.О. Сіренко,  

В.І. Габ  

[115] 

Акумульоване поняття, а саме «економія ресурсів», «режим 

економії», «ефективне використання ресурсів», має узагальнююче 

значення і характеризує ступінь зменшення кількості уречевленої 

праці в процесі виготовлення і споживання продукції 

Н.І Конищева, 

Н.А. Кушнирович, 

Л.В. Рожкова  

[72] 

Умова, результат, процес і показник покращення використання 

засобів виробництва, трудових ресурсів і грошових засобів на всіх 

етапах виробничо-господарської діяльності об’єднань і підприємств, 

а також економічного і соціального розвитку регіонів і суспільного 

виробництва в цілому 

Н.І. Іванов 

Л.Т. Хижняк,  

Д.В. Липницький 

[53] 

Метод господарювання, що охоплює комплекс технічних, 

організаційних, економічних засобів, що спрямовані на раціональне 

використання ресурсів та забезпечення їх при зростаючих потребах, 

головним чином за рахунок економії 
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Аналогічні ознаки та складові наведено й у інших дослідників окремих 

аспектів ресурсозбереження, які присвячені переважно енергозбереженню: 

І.М. Заремби, Л.В. Кравцової, Є.О. Юрченка [49; 74; 223]. Узагальнюючи 

вищенаведені підходи, ресурсозбереження доцільно розглядати у трьох 

аспектах: 

− ресурсозбереження як спосіб господарювання щодо підвищення 

ефективності використання ресурсів, що залучаються у процес суспільного 

виробництва, за рахунок зниження питомих витрат ресурсів на одиницю 

суспільного блага; 

− ресурсозбереження як відтворення природно-ресурсного потенціалу 

території, поліпшення екологічної ситуації та соціально-економічних умов, 

залучення альтернативних видів ресурсів, видобуток та/або розробка яких має 

нижчий негативний вплив на навколишнє середовище; 

− ресурсозбереження як сфера економічних інтересів суб’єкта 

господарювання, що визначають мету його діяльності, формують стратегію 

розвитку та встановлюють місце у суспільному поділі праці. 

Тому в дисертаційній роботі державна політика ресурсозбереження 

розглядається нами як комплексна економічна категорія, що функціонує під 

впливом об’єктивних економічних законів та характеризується складом 

елементів (суб’єктів реалізації), їх структурою, чинниками, формами, 

методами та інструментами реалізації у сферах економічної діяльності 

суспільства за наявності передумов і відповідного економічного середовища. 

Розвиток категорії «ресурсозбереження» зазнає як кількісних, так і 

якісних змін, що полягають у наступному: 

− розширення ролі і значущості ресурсозбереження як для окремого 

суб’єкта господарювання, так і у суспільному виробництві; 

− розвиток розуміння видів, складу і структури ресурсів як у процесі 

створення благ, так і стосовно функціонування в економічних системах різних 

рівнів ієрархії; 
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− розширення інструментарію і методичної бази реалізації 

ресурсозбереження; 

− формування шляхів забезпечення реалізації ресурсозбереження у 

складових державної політики. 

Одним із підходів у дослідженні ресурсозбереження є групування за 

рівнями господарювання та рівнями управління. Так, О.В. Полторацька 

пропонує розгляд ресурсозбереження з позицій групування: І група – 

сукупність галузей національного господарства (вектор макроекономічного 

розвитку), ІІ група – підприємства (вектор мікроекономічного розвитку), ІІІ 

група – ефективне функціонування об’єднань підприємств (вектор спільного 

макро- та мікроекономічного розвитку – мезоекономіка), для яких узагальнено 

ряд сукупних завдань ресурсозбереження [135, с. 242]. Хоча виділення за 

даними ознаками третьої групи має дискусійний характер, проте доводить 

необхідність консолідації економічних інтересів мікро- та макрорівня – 

окремого суб’єкта господарювання, суспільства, держави. Аналогічної думки 

дотримується й О.І. Апаршина, яка зазначає, що процес ресурсозбереження 

потребує універсальних цілей, однаково прийнятних принаймні для більшості 

учасників процесу ресурсозбереження. Аналізуючи зміст категорії 

ресурсозбереження, автор зазначає, що залучити до кола предмета даної 

категорії правомірно будь-які ресурси [9, с. 63]. Якщо погодитись з цим 

твердженням, то формування і реалізація державної економічної політики має 

враховувати всю сукупність чинників матеріального й нематеріального 

походження, що комплексно впливають на функціонування економіки на 

мікро-, мезо- і макрорівнях. 

На наявність суперечностей стосовно таких характеристик 

ресурсозбереження як «раціональне споживання ресурсів» і «економія 

ресурсів» вказують Л.Г. Ліпич та В.Л. Свистун [82, с. 57]. На їхню думку, 

раціональне споживання – це характеристика безпосередньо самого процесу, 

а економія характеризує результат, що є наслідком процесу і кількісним 
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вираженням раціоналізації. Автори доводять про наявність протиставлення, 

що отримати економію можна за рахунок як кількісного (екстенсивного) 

зменшення так і якісного (інтенсивного) ресурсоспоживання. Слушним також 

є твердження щодо залежності ресурсозбереження від конкретних цілей 

функціонування і розвитку організації. 

Досліджуючи підходи щодо ресурсозбереження, Л.П. Рибалко 

наголошує на комплексному розгляді поняття, що відповідає сучасному етапу 

розвитку економічних відносин, є раціональне використання усіх без винятку 

ресурсів. Здійснюючи класифікацію ресурсозбереження, автор зазначає, що в 

сучасних умовах господарювання власники підприємств не зацікавлені у 

проведенні ресурсозберігаючих заходів без економічного ефекту. Тому слід 

змістити акцент на виявлення синергетичного економіко-екологічного ефекту 

[146, с. 175]. 

Комплексність досліджуваної категорії обумовила розвиток нового 

наукового напряму вивчення ресурсів та ресурсозбереження – ресурсономіки, 

як науки, що формує функціональний механізм у системі суспільних наук, 

функціонує і взаємодіє з економікою, екологією, ресурсологією та забезпечує 

вивчення, організацію і контролювання процесів використання всіх видів 

ресурсів [6]. Автори цього напрямку Б.М. Андрушків, І.П. Вовк, Ю.Я. Вовк, 

В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак та І.І. Стойко роблять висновок, що важливим 

фактором гальмування інноваційних ресурсозберігаючих процесів є 

нерозвиненість української інфраструктури ресурсозбереження, а саме 

підприємств та організацій, що надають консультаційні, експертні, проектні та 

виробничі послуги з інноваційного ресурсозбереження [6, с. 154]. 

Необхідність участі держави в управлінні економікою обумовлена 

недосконалістю ринкових структур (умов конкуренції), недостатнім 

розподілом ресурсів у сферу виробництва суспільних благ; недостатньою 

спрямованістю ринкового механізму на потреби майбутнього розвитку. 

Відповідно до типів регулювання економічних систем виділяють: ринкове 
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саморегулювання, державне регулювання та змішане саморегулювання. 

Зазвичай державне регулювання економіки передбачає такі цілі, як 

економічний розвиток, економічна ефективність, справедливий розподіл 

доходів, забезпечення конкурентних переваг вітчизняних товарів на світовому 

ринку [176, с. 18]. Таким чином, проблематика ресурсозбереження щільно 

перетинається з необхідністю державного регулювання, що реалізується у 

формі державної економічної політики, відповідно до окремих 

напрямів (рис. 1.1). 

Реалізація державної економічної політики здійснюється за допомогою 

сукупності адміністративних, економічних, донорських та протекціоністських 

методів [14, с. 25]. Вони визначаються способами впливу держави через 

законодавчі й виконавчі органи, сферу підприємництва, ринкову 

інфраструктуру, сфери економічної діяльності. Тому для досягнення 

ефективної реалізації ресурсозбереження має дотримуватися системно-

послідовний логічний зв’язок між потребами суб’єктів господарювання, 

соціально-економічним та суспільним розвитком держави, що визначає 

ресурсоефективність, конкурентоспроможність та розвиток національної 

економіки (рис. 1.2). Така системність має координувати між собою цілі, 

об’єкти і суб’єкти політики, функції і механізми економічної політики та 

політики ресурсозбереження зокрема. Концептуальним положенням 

діалектичного взаємозв’язку двох категорій є те, що саме суб’єкт 

господарювання є «точкою опори» для застосування «важеля 

ресурсозбереження». Практично у всіх дослідженнях науковців присутнім є 

метод індукції стосовно отримання ефектів і вигід ресурсозбереження, і, 

навпаки, метод дедукції – стосовно використання стимулів та інструментів 

ресурсозбереження. На складнощі аналітичного оцінювання вказують 

І.М. Сотник та Л.А. Кулик. На їх погляд ресурсозбереження охоплює широкий 

спектр заходів, які, в підсумку, призводять до оптимізації виробничих 

процесів, підвищення продуктивності праці та покращення умов виробництва.  
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Рисунок 1.1 – Напрями державної економічної політики (сформовано автором на основі [5; 6; 14; 28; 176])
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До проблем ресурсозбереження в Україні автори відносять [162, с. 7]: 

несприятливу структуру промислового виробництва; постійне підвищення цін 

на ресурси; загострення екологічних проблем; недосконалість законодавчої 

бази; слабкий розвиток інноваційної діяльності; застарілість основних фондів; 

високий рівень ресурсомісткості національного ВВП. 

Таким чином, державна політика ресурсозбереженням має формувати 

ресурсно-цільовий розподіл із врахуванням спрямованості, пріоритетів, форм, 

методів та відповідних інструментів (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Розподіл компетенцій політики ресурсозбереження (розроблено автором) 

Складова 
політики  

Держава Суб’єкт господарювання 

Об’єкт 
/ 

суб’єкт 

Виступає як суб’єкт управління 
відповідно до ієрархії розподілу 
повноважень і компетенцій 

Виступає як об’єкт реалізації відповідно 
до територіально-адміністративного 
поділу та рівня інтеграції 

Виступає як об’єкт управління процесом 
в цілому. 

Виступає як суб’єкт реалізації відповідно 
до адміністративно-економічного статусу 

Мета  
та  

цілі 

Вихідні цілі: концептуальні парадигми 
економічного розвитку 

Похідні цілі: досягнення конкретних 
показників ресурсо-місткості, та 
енергомісткість ВВП, рівень витрат, 
показники природокористування та 
відтворення 

Вихідні цілі: досягнення конкретних 
значень зменшення витрат, оптимізація 
виробничого циклу, збільшення прибутку, 
зростання гнучкості підприємства 

Похідні цілі: зміцнення економічного 
потенціалу, зростання конкурентних 
переваг, фінансова стійкість 

Спрямо-
ваність 

Забезпечення потреб суспільства  Бачення власної місії 

Пріоритет
и 

Пріоритетність загально-державних 
завдань 

Бізнес-стратегія і тактика 
господарювання 

Суперечли
вості 

Відносний диспаритет ефективності 
між заходами короткострокової і 
середньострокової перспективи у 
виконанні завдань соціально-
економічного розвитку 

Домінування інтересів власників над 
інтересами держави і суспільства, 
акцентування на поточних і 
короткострокових перспективах 

Тип 
Ринкове саморегулювання,  прямий, 

непрямий вплив на економічне 
середовище 

Кон’юнктура зовнішнього середовища, 
передумови, здатність до трансформації 
виробничо-організаційної системи 

Форма 

Комплексне індикативне планування і 
прогнозування; реалізація державних, 
галузевих та цільових програм; діяльність 
суб’єктів державного управління 

Виробнича, комерційна, маркетингова, 
фінансова, екологічна, інвестиційна та 
інноваційна діяльність. 

Методи  
та 

інструменти 
Правові, адміністративні, економічні 

Бізнес-плани модернізації виробництва, 
удосконалення номенклатури, асорти-
менту, впровадження нової продукції 
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Формування методів 

та інструментів 

ресурсозбереження, 

відповідно до стадій 

виробничого та гос-

подарського циклу 

Забезпечення умов, 

чинники та обмежен-

ня економічної 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Створення умов та 

формування пріори-

тетів розвитку як 

суб’єктів господарю-

вання, так і 

економічних систем 

Визначення стратегії 

і формування 

тактики економічної 

поведінки суб’єктів 

господарювання 

Інструмент 

координації 

економічної взаємодії 

між підприємством, 

регіоном, державою 

Формування процесу 

суспільного 

виробництва та 

поділу праці 

Встановлення цілей 

та формування 

ресурсного 

потенціалу щодо їх 

досягнення 

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

З А В Д А Н Н Я  

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Формування мотивів 

та стимулів раціо-

нального ресурсо-

використання і ре-

сурсоспоживання 

Встановлення цілей 

та пріоритетів 

ресурсозбереження 

відповідно до статусу 

суб’єктів господа-

рювання 

Забезпечення дієвості 

механізмів ресур-

созбереження і реа-

лізації потенціалу ре-

сурсозбереження 

Визначення сфери, 

напрямів та 

масштабів 

ресурсозбереження 

Формування 

інфраструктури 

ресурсозбереження – 

організаційної, 

управлінської, 

ринкової 

Р Е З У Л Ь Т А Т  Д Л Я  Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї  Е К О Н О М І К И  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Ф У Н К Ц І Ї  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Взаємозв’язок державної економічної політики та 

політики ресурсозбереження (розроблено автором) 2
2
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У сучасних умовах саме державна політика ресурсозбереження має 

стати спонукальним інструментом активізації діяльності через відповідні 

функціональні напрями для того, щоб позитивний економічний ефект, в першу 

чергу, безпосередньо отримав сам суб’єкт господарювання. Але для 

досягнення такої інтеграції елементи ресурсозбереження мають створювати 

єдину систему.  

У процесі господарської діяльності ресурси стають факторами 

виробництва, приймають участь у виробничому процесі та переносять свою 

вартість на результат виробництва [31]. За умов відкритої господарчої системи 

товаровиробник залучає ресурси на ринку і здійснює реалізацію власної 

продукції. Ресурсну базу доцільно відобразити через взаємозв’язок складу 

ресурсів за їх значенням у господарській діяльності (рис. 1.3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Систематизація ресурсів за їх значенням у господарській 

діяльності (розроблено автором на основі [16; 74; 82; 135; 218]) 

РЕСУРСИ 

Економічна значущість для 
господарського процесу: 

 

- еластичні 
- нееластичні  
- відособлені 
- невідособлені 
- відтворювані 
- невідтворювані 
- продуктивні 
- непродуктивні 

Призначення в 
господарській діяльності: 

 

- цільове 
- функціональне 
- видове 
- основне 
- допоміжне 
- виробниче 
- невиробниче 

Застосування як 
 фактору виробництва: 

 
- трудові ресурси 
- засоби виробництва 
- предмети праці 
- нематеріальні ресурси 
- фінансові ресурси 

Характер споживання в 
господарській діяльності: 

 

- одноразовий (капітальний) 
- циклічний (періодичний) 
- авансований (моментний) 
- процесний (поточний) 
- постійний 
- змінний 
- прямий 
- непрямий 
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У контексті класифікації ресурсів суб’єкта господарювання всі ресурси 

є факторами виробництва. Залежно від ролі у господарській діяльності 

ресурси доцільно розглядати за двома групами (рис. 1.4): 

− такі, що є основною продуктивною силою, і безпосередньо створюють 

певний результат виробництва, який прямо залежить від кількісних і якісних 

характеристик; 

− такі, що створюють умови для забезпечення ефективності 

виробничого процесу і безпосередньо не можуть бути залучені у процес 

виробництва, тому результат виробництва залежить від них непрямо. 

Прояв ресурсозбереження для окремого суб’єкта господарювання 

втілюється у вигляді однієї з ресурсних стратегій: збільшення ресурсного 

потенціалу за рахунок екстенсивного ресурсовикористання або збільшення 

ресурсного потенціалу за рахунок інтенсивного ресурсовикористання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема залучення ресурсів як факторів виробництва 

(розроблено автором) 

Фактори прямого впливу 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 

Фактори непрямого впливу 

Матеріально-

технічне 

забезпечення та 

його організація 

Науково-технічний 

потенціал та його 

використання 

Ефективність 

організації та 

управління суб’єктом 

господарювання 

Стратегія і тактика 

суб’єкта 

господарювання 

Спеціалізація і 

наявність 

коопераційних 

зв’язків 

Засоби виробництва Робоча сила 

Предмети праці 
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Екстенсивна стратегія, як правило, здійснюється за рахунок зростання 

обсягу залучення до процесу виробництва ресурсів, що мають меншу 

абсолютну та/або питому вартість відповідно до вихідних природних та 

техніко-економічних характеристик. Аналогічним може бути використання 

ресурсів-замінників, тобто таких, що мають споріднені або ідентичні 

властивості за економічною значущістю для господарського процесу, 

призначенням в господарській діяльності, застосуванням як фактору 

виробництва або характером споживання у господарській діяльності (що було 

представлено на рис. 1.3). Проявом екстенсивного типу є переважаюча 

активність стосовно ресурсоспоживання  у зовнішньому середовищі.  

На противагу цьому інтенсивна стратегія здійснюється шляхом 

підвищення ефективності використання ресурсів на основі науково-

технічного прогресу, оптимізації і вдосконалення існуючих, та/або 

впровадження нових виробничо-господарських операцій і процесів, форм 

організації виробничої і господарської діяльності. Інтенсифікація має на меті 

підвищення віддачі або зростання результату з кожної одиниці ресурсу, 

виявлення і використання незадіяних або істотно нових резервів 

«традиційного» ресурсу. Правомірно відзначити, що проявом інтенсивного 

типу є переважаюча активність стосовно якісних змін ресурсоспоживання у 

внутрішньому середовищі, при цьому наслідком даних змін є також зростання 

можливостей екстенсифікації. 

Разом з вищенаведеними чинниками, істотний вплив здійснюють 

конкретні умови провадження господарської діяльності, тенденції та 

кон’юнктура економічного середовища в цілому. Таким чином, управління і 

ефективність ресурсозбереження координуються із впливом значної кількості 

чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища суб’єкта 

господарювання. У зв’язку з цим, головним завданням політики 

ресурсозбереження є створення таких умов економічного середовища, що, з 

однієї сторони, дозволяють максимально реалізувати цілі та економічні 
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інтереси суб’єктів господарювання, розкрити їхній економічний, виробничий, 

фінансовий, комерційний та науковий потенціал, а, з іншої сторони, 

забезпечити гідні умови життя людей, потреби кожної окремої територіальної 

громади, регіонів, суспільства та держави в цілому. 

В той же час, державна політика ресурсозбереження має бути 

спрямована на якісну складову – оптимізацію ресурсоспоживання, 

раціоналізацію процесів суспільного виробництва, забезпечення безпеки і 

конкурентоспроможності на макрорівні. Але в сьогоднішніх умовах це 

практично неможливо без встановлення певних обмежень, регламентації 

надмірних потреб і споживацьких тенденцій, безконтрольного 

ресурсовикористання і усвідомлення усіх отриманих результатів (не лише 

прибутку і зростання добробуту) у короткостроковій перспективі та 

потенційних наслідків у довгостроковій перспективі. 

Відповідно логічним є спрямування заходів політики на створення 

ефективного зовнішнього середовища стосовно підприємства, що якраз і 

залежить від дій органів державної влади. Оскільки заходи політики 

реалізуються через відповідні програми соціально-економічного розвитку, то 

істотне значення відіграватимуть методи управління ресурсозбереженням: за 

ознаками каналів впливу, характером впливу, мотивами, основою вибору та 

обмеженнями, про що наголошує Н.О. Кондратенко [69, с. 206]. За 

результатами її досліджень, співвідношення впливу чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища на етапах руху ресурсів наступне: 

− постачання ресурсів – 50% зовнішнього середовища; 

− перетворення ресурсів – 10% внутрішнього середовища; 

− випуск продукції – 40% зовнішнього середовища. 

У аспекті ефективності ресурсозбереження на стадіях життєвого циклу 

ресурсів, найбільшою результативністю характеризується ресурсозбереження 

на стадіях виробництва та споживання ресурсу, оскільки ці наслідки 

поширюються на інші стадії, при цьому результати ресурсозбереження 
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можуть набувати як прямої, так і непрямої форми [161, с. 71]. Пряма форма 

виникає безпосередньо протягом виробничого циклу на підприємстві 

внаслідок прямого скорочення обсягу витрат ресурсів на одиницю виробленої 

продукції певної якості. Непряма – пов'язана зі сферою обігу (реалізації 

готової продукції) і формується за рахунок раціоналізації розміщення та 

зберігання виробничих та товарних запасів, використання вторинних ресурсів. 

Тому доцільним буде спрямування політики ресурсозбереження на 

регламентацію ресурсоспоживання з однієї сторони, що призводить до 

посилення контролю господарської діяльності, та з іншої сторони вимагає 

сприяння та підтримки від держави, в першу чергу щодо техніко-

технологічного розвитку за рахунок інновацій. Даний аспект має важливе 

значення, оскільки аналіз інноваційної активності української економіки, 

зроблений І.О. Ляшенком засвідчив, що ресурсозберігаючий розвиток 

промисловості та оптимізації виробничих процесів, не рухаються шляхом 

виробництва власних передових виробничих технологій [86]. Це сприятиме як 

ресурсозбереженню, так і зростанню продукції зі значною часткою доданої 

вартості. Запропонована І.О. Ляшенком систематизація особливостей 

ресурсоспоживання та ресурсовикористання у відповідності до технологічних 

укладів, теж вказує на необхідність всебічної підтримки інноваційного 

розвитку у державній політиці ресурсозбереження. Тому кожний елемент 

державної політики ресурсозбереження через відповідні особливості може 

здійснювати вплив на її формування (рис 1.5). 

Формування політики ресурсозбереження ґрунтується на теорії 

державного впливу на економіку [8], де ключовим напрямом має бути 

перебудова існуючих відносин власності, як один із засобів створення 

ефективної економічної системи в Україні. Це насамперед стосується таких 

галузей: добувна, металургійна, газова промисловість, нафтохімічна, 

космічна, електроенергетична, залізничний транспорт, автомобільні дороги, 

лісове господарство та інші галузі, де переважно існує природна монополія.
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Елемент політики  Характеристика особливостей  Вплив на формування державної політики ресурсозбереження 

      

К
о

н
ц

еп
т
у

а
л

ь
н

і 
за

са
д

и
 

Теоретична 

основа 

 Загальна орієнтація на концепцію сталого розвитку, 

відсутність конкретного бачення місця України у світовій 

економічній системі 

 

 наголошення на ключовій ролі ресурсозбереження 
(енергозбереження) у стратегіях розвитку 

 декларативна «всеохоплюваність» заходів політики 

 неадекватність світовим тенденціям 

     

Методоло-

гічна база 

 
Відсутність науково обґрунтованих моделей та 

прогнозів розвитку економіки на середньо- і довгострокову 

перспективу, неврахування можливих сценаріїв розвитку 

економічного середовища, недостатньо глибоке володіння 

поточним станом економічного середовища  

 
 викривленість та необ’єктивність заходів політики 

ресурсозбереження 

 недостатня обґрунтованість цілей, напрямів та  інструментів 
ресурсозбереження  

 недосконалість та недієвість потенційних стимулів 

      

О
р

г
а

н
із

а
ц

ій
н

о
-у

п
р

а
в

л
ін

сь
к

і 
 

за
са

д
и

 

Цілі і 

пріоритети 

 Недосконалість системи цілей, відсутність ранжування 

пріоритетів і напрямів ресурсозбереження (окрім 

енергозбереження)  

  розмитість та недостатня конкретизація заходів політики 

 відсутність зацікавленості у реалізації політики 
ресурсозбереження 

     

Стратегія і 

тактика 

 
Відсутність розмежування між значущістю заходів 

політики, неявний логіко-структурний зв’язок, 

дезінтеграція напрямів між окремими складовими 

економічної політики 

 
 неув’язка процесів і процедур ресурсозбереження у часі 

 нерівномірність розподілу ресурсів 

 невизначеність джерел щодо забезпечення заходів реалізації 
політики 

     

Координація 

і розподіл 

повноважень 

 Відсутність ефективної координації, чіткого розподілу 

повноважень та зобов’язань суб’єктів політики 

 
 порушення принципів розмежування компетенцій 

 неефективність прямих і зворотних зав’язків організаційно-
управлінської структури політики ресурсозбереження 

 несформованість центрів відповідальності за результати 

      

Д
и

н
а

м
іч

н
і 

 

ек
ст

ер
н

а
л

ії
 

Сукупність 

чинників 
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Рисунок 1.5 – Сучасні особливості і недоліки формування політики ресурсозбереження та їх вплив (розроблено автором) 2
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Дані галузі вимагають обґрунтованого державного втручання у дію 

об’єктивних економічних законів для поширення ринкових механізмів 

ефективного господарювання. В той же час неприпустимим є надмірне 

обмеження економічних прав і свобод власників підприємств. Тому при 

формуванні політики ресурсозбереження необхідним є дотримання функцій 

державного регулювання економіки [45; 206]: 

− реалізація державної економічної політики через економічні 

прогнози, плани та програми, які в умовах ринкових відносин носять 

орієнтувальний та рекомендаційний характер; 

− формування правових засад функціонування економіки; 

− забезпечення реалізації економічних прав і свобод господарюючих 

суб'єктів; 

− контроль за дотриманням «правил гри» між суб’єктами ринкових 

відносин, недопущення протиправних дій у даній сфері, захист конкуренції як 

головного «двигуна» ринкового механізму;  

− перерозподіл доходів та ресурсів для зменшення нерівності та 

напруженості суспільства; 

− стабілізація економіки та забезпечення сталого розвитку. 

Ефективна економічна політика держави повинна враховувати вплив 

«соціодинамічного мультиплікатора», що має істотне значення при 

формуванні інфраструктури ресурсозбереження, а саме суб’єктів реалізації 

політики ресурсозбереження. Вплив соціодинамічного мультиплікатора 

полягає у поєднанні переваг покращення суспільного середовища з 

індивідуумом, тобто забезпечення такого соціально-економічного середовища 

коли реалізація інтересів суспільства починає приносити індивідуальну 

вигоду [151, с. 54]. Дана теорія розглядає таке розподілення ресурсів, коли 

покращення добробуту одного учасника ринку не погіршує добробуту інших, 

у тому числі й держави. При цьому головна роль відводиться комунікації між 

елементами соціодинамічного мультиплікатора: перший елемент – соціальний 
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ефект, як наслідок діяльності держави, що проявляється в покращенні 

суспільного середовища; другий елемент – чітка схильність індивідів до 

створення; третій елемент – сукупність формальних і неформальних 

інститутів, що поєднують перші два елементи. 

Складові політики ресурсозбереження доцільно виокремити наступним 

чином: виробничо-технічна, організаційно-економічна, правова, освітня, 

маркетингова, науково-дослідна, соціальна, екологічна, комерційна та 

міжнародне співробітництво [99, с. 145]. Кожній зі складових політики 

ресурсозбереження притаманна власна особливість процесу реалізації, тому їх 

комплексна взаємодія забезпечує результат ресурсозбереження, що полягає в 

підвищенні ефективності суспільного виробництва. Відповідно політика 

ресурсозбереження потребує врахування даної особливості, в першу чергу, 

стосовно перешкод, які матимуть окремі суб’єкти господарювання (або групи 

суб’єктів господарювання), оскільки перешкоди, наприклад, стосовно 

комерціалізації або правовідносин, унеможливлять ресурсозбереження в 

цілому. К.Ю. Шерстюкова [220, с. 71] наголошує, що система державного 

регулювання і підтримки розвитку підприємств на сучасному етапі має 

містити в собі, як мінімум, підсистеми: правового забезпечення, фінансово-

кредитної підтримки, інфраструктурного й інформаційного забезпечення. 

Разом із державною підтримкою ресурсозбереження зазначається важливість 

змін у структурі експорту, а саме необхідність збільшення частки товарів 

кінцевого споживання. Ефективне вирішення проблем ресурсозбереження 

полягає саме у розвитку, за рахунок використання власних потенційних 

джерел та застосування ринкового ціноутворення на ресурси, проте 

необхідним є також застосування більш жорсткої політики і державного 

контролю за ресурсоспоживанням і ресурсозбереженням [2, с. 5]. 

Особливістю формування політики ресурсозбереження в сучасних 

умовах є вплив економічної глобалізації, що призвів до загострення 

конкуренції між країнами за джерела факторів виробництва, розподілу 
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світових ринків, формування нових регіональних лідерів, поглиблення 

платіжної та торговельної незбалансованості, посилення економічної 

диференціації, посилення боротьби за розміщення найбільш прибуткових і 

рентабельних виробництв за сучасними технологіями, впровадження більш 

завуальованих засобів протекціонізму, застосування практики економічного 

впливу для вирішення політичних цілей [16, с. 321]. Оскільки у світовому 

економічному середовищі відбувається перехід до динамічних конкурентних 

переваг, то в довгостроковій перспективі перемогу здобудуть не ті суб’єкти 

господарювання, що мають нижчу вартість ресурсів, а такі, щодо яких буде 

створено найбільш сприятливі умови розвитку. Тому значущість впливу 

інтегруючих, координуючих, стимулюючих та регулюючих функцій 

національного управління економічним середовищем істотно зростає, але за 

умови їх формування на основі об’єктивних економічних законів зі 

зменшенням прямого регулювання адміністративними методами. На це вказує 

Я.А. Жаліло [73, с. 147]. На його погляд, належну конкурентоспроможність в 

умовах сучасної глобалізації набуває країна, в національній економіці якої 

існує «критична маса» стійких конкурентоспроможних економічних суб’єктів, 

здатних ефективно будувати свою діяльність у глобальному економічному 

середовищі, керуючись власними економічними інтересами.  

Таким чином, формування ефективної політики ресурсозбереження 

вимагає не лише обґрунтованого застосування теоретико-методичного 

інструментарію державного впливу на економічне середовище, а й подолання 

суперечностей широкого кола чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Це потребує розроблення наукових принципів формування 

ефективної державної політики ресурсозбереження, дотримання яких 

забезпечить повноцінне функціонування ресурсозберігаючого механізму, що 

дозволить забезпечити дієвість методів і інструментів політики 

ресурсозбереження. 
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1.2. Наукові принципи формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження 

 

Для забезпечення формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження, побудови дієвого механізму політики ресурсозбереження 

необхідно обґрунтувати наукові принципи формування ефективної державної 

політики ресурсозбереження, які мають бути теоретичними узагальненнями та 

містити допущення, усереднення, які відображають відповідні тенденції 

розвитку держави. Ресурсозбереження – це комплексна, багатоаспектна 

категорія, якій притаманні тенденції і закономірності різних сфер економічної 

діяльності. Тому визначення принципів ресурсозбереження розглядається 

нами як результат синтезу наступних категорій: 

– загальні економічні принципи, що відображають вплив емпіричних 

економічних законів на поведінку суб’єктів господарювання; 

– принципи управління, що характеризуються правилами поведінки, 

якими користуються різні суб'єкти управління (суб'єктивна категорія), та 

відображають об'єктивно існуючі зв'язки і залежність різних аспектів, 

елементів і сторін в управлінських відносинах (об'єктивна категорія); 

– принципи конкуренції; 

– принципи державного регулювання економіки; 

– принципи підприємницької діяльності, що визначають сутність та 

умови повноцінної реалізації мети суб’єкту господарювання; 

– принципи ресурсозбереження, що характеризують основи 

ресурсозбереження та тенденції ресурсозберігаючих процесів. 

Проте визначення принципів формування політики ресурсозбереження 

має певну проблематику, оскільки необхідно виявити саме ті елементи, що 

характеризують дотримання тенденцій і закономірностей у процесі її 

формування. Тому безпосереднє абстрагування від вищезазначених категорій 

необхідно здійснювати у прив’язці до цілей, функцій, стимулів, інструментів, 
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методів, суб’єктів та об’єктів ресурсозбереження. Проблематиці 

ресурсозбереження присвячено численну кількість наукових досліджень та 

публікацій фахівців, в яких відображено окремі питання формування 

принципів політики ресурсозбереження. Водночас відсутньою є сукупність 

принципів формування ефективної державної політики ресурсозбереження, 

що має розглядатися як система загальнонаукових принципів. Головним 

аспектом є визначення того, що у політиці ресурсозбереження має бути 

вихідним, а що має бути похідним.  

Згідно підходу Т.В. Іванової дані принципи мають визначатись у 

відповідності із задачами політики екологізації та ресурсозберігаючого 

розвитку. На її погляд, перехід національної економіки до екологічного і 

ресурсозберігаючого шляху розвитку здійснюється на основі законодавчого та 

іншого нормативного забезпечення, системи фінансово-економічних 

механізмів стимулювання, здійснення комплексної стандартизації і 

нормування, політики ціноутворення, безпосередньо державної підтримки 

екологізації виробництва і ресурсозбереження, інформаційного забезпечення 

та пропаганди провідного вітчизняного і світового досвіду. Тому принципи 

мають уособлюватись у вигляді [57, с. 97-98]: 

– комплексного прогнозування інноваційних складових у процесі 

екологізації підприємництва; 

– системного впровадження новітніх технологій у взаємопов'язаних 

сферах підприємницької діяльності; 

– поєднання інвестицій з інноваціями як чинником активізації процесу 

екологізації підприємництва; 

– здійснення аналізу результативності нововведень і прибутковості 

реалізованих видів екологічного підприємництва. 

Аналогічний підхід спостерігається у дослідженнях Н.О. Кондратенко, 

яка, визначаючи засади формування та впровадження політики 

ресурсозбереження, ототожнює методи формування політики 
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ресурсозбереження і безпосередньо методи ресурсозбереження [68]. Ієрархія 

управління, як прерогатива у політиці, виокремлюється саме інноваційною 

ресурсозберігаючою політикою з виділенням відповідних мереж та рівнів 

координації. При цьому наголошується на спорідненість законодавчого 

процесу регулювання ресурсозбереження з регулюванням інноваційної 

діяльності.  

Проте принципи формування державної політики ресурсозбереження, 

маючи щільний зв’язок з інноваціями, не можуть акцентуватись лише на них. 

Ресурсозбереження включає багато аспектів господарської діяльності, 

відповідно диференціація науково-методичних підходів до визначення 

принципів дозволить отримати ефективний механізм формування й реалізації 

державної політики ресурсозбереження. 

Оскільки вихідним є розуміння ресурсозбереження як економічної 

категорії, то доцільним є розгляд та врахування базових економічних 

концепцій. На погляд А.С. Філіпенка, сучасна економічна політика має 

базуватися на принципах побудови раціональної економіки: принцип 

римського права, яке дає певний простір для економічного розвитку; трудова 

етика, яка ґрунтується на християнських цінностях; вільна ринкова економіка, 

яка має жорсткі правові основи, усталене законодавство. Застосування даних 

принципів, здатне забезпечити розвиток та більш ефективне використання 

усіх видів ресурсів [181]. Порівняльний аналіз економічних систем світових 

країн доводить, що функціонування будь-якої економіки ґрунтується в першу 

чергу на географічних, історичних, культурних і суспільних чинниках, які 

формують ментальність, від якої похідною є економічна поведінка суб’єкта 

[29, с. 149]. Тому принципи формування політики ресурсозбереження 

обов’язково мають враховувати, наскільки методи і інструменти 

ресурсозбереження (насамперед економічні) відповідають рівню розвитку 

суспільства, моральності та самосвідомості. Це також потребує логічного 

поєднання з типом економічної політики, яка проводиться державою в цілому, 
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оскільки принципи (незалежно від того як вони задекларовані) будуть 

похідними від моделі державного регулювання економіки, що покладена в 

основу державного регулювання. Державна економічна політика має чітко 

визначати, які саме інструменти макроекономічного регулювання є найбільш 

дієвими у сучасних умовах: монетарні, фіскальні або інші. На недоліки та 

проблеми державного регулювання економічного розвитку України 

наголошує Я.А. Жаліло. Він наводить факти про суперечливість господарської 

системи, яка склалася в результаті тривалого періоду економічних 

трансформацій, а саме: деформація ключових макроекономічних 

закономірностей, неадекватність макроекономічних індикаторів, «нетипова» 

реакція економічних суб’єктів на заходи економічної політики. При чому 

основними деформаціями автор вважає переорієнтацію промисловості на 

виробництва з меншою часткою доданої вартості, відсутність ефективних 

власників, непослідовність економічної політики, переважання тактичних 

компонентів над стратегічними, високий рівень залежності від політичної 

кон’юнктури [45, с. 238-245]. На його думку, формування «економіки 

зростання» повинно закласти у основу комплекс відповідних стратегій на рівні 

суб’єктів господарювання. Водночас необхідно враховувати, що 

довгострокове планування власного розвитку здійснюють насамперед великі 

компанії, виходячи з очікувань щодо перспектив динаміки економічного 

середовища. Тому державна економічна політика має бути спрямована 

першочергово саме на них. Роль малих та середніх підприємств має 

розглядатись у взаємозв’язку із діяльністю великих підприємств.  

Таким чином відбувається перетин загальних економічних принципів з 

принципами управління і конкуренції, та виникає певна суперечливість з 

принципами підприємницької діяльності. Це необхідно враховувати у 

принципах державної політики ресурсозбереження через дотримання 

наступних умов: 

- урахування причинно-наслідкового зв’язку на усіх етапах формування 
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політики ресурсозбереження; 

- встановлення скоординованої і інтегрованої ієрархії у цілях, напрямах, 

методах,  суб’єктів і об’єктів ресурсозбереження; 

- розподіл прямої і непрямої державної підтримки щодо заходів 

ресурсозбереження відповідно до очікуваного результату; 

- формування системи щодо досягнення мультиплікативних 

потенційних ефектів між сферами діяльності в економіці, що має стати 

структурою формування державних програм та проектів ресурсозбереження. 

Аналіз підходів до ресурсозбереження, як чинника підвищення 

ефективності суспільного виробництва в умовах забезпечення сталого 

розвитку в Україні, принципів ресурсоефективності, раціонального 

ресурсовикористання дозволив виявити складові, що сприятимуть вирішенню 

проблем політики ресурсозбереження. Таким є системний підхід, що має 

включати комплекс функціонально взаємодіючих підсистем 

ресурсозбереження та концентрацію сукупності виробничого капіталу 

[124, с. 188].  

Стосовно принципу послідовного формування економічної політики, як 

стверджує С.В. Майстро, «реалізація державної економічної політики – це 

безперервний, динамічний процес досягнення поставлених цілей, в якому 

беруть участь різні органи державної влади й інститути громадянського 

суспільства» [90, с. 2-4]. У даному процесі автор виділяє чотири етапи: 

визначення проблем і цілей; формування політики; здійснення та моніторинг; 

оцінювання і регулювання. На його думку, для ефективного скорочення 

тривалості даних етапів необхідне чітке дотримання наступних принципів: 

скорочення рівнів управління і спрощення організаційних структур; створення 

ефективного механізму координації і тісна співпраця між учасниками 

реалізації політики; надання певної міри самостійності й автономії 

виконавчим органам; систематична оцінка результатів роботи і вдосконалення 

механізму підзвітності; використання сучасних управлінських технологій та 
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інформаційно-аналітичних систем.  

У якості базових принципів реалізації державної економічної політики 

доцільно прийняти наступні [90, с. 4-5]: 

– принцип тимчасового лага, який визначає що результати реалізації 

економічної політики можуть бути отримані лише через визначений період 

часу; 

– принцип соціального партнерства, за якого реалізація напрямів 

економічної політики має здійснюватися по узгодженню рішень всіх суб’єктів 

даної політики; 

– принцип правової одноманітності, де реалізація економічної політики 

повинна мати чітку правову основу, сформовану на національному рівні; 

– принцип субсидіарності, тобто організація і діяльність держави та 

інших інститутів, згідно яких вищі за ієрархією органи можуть брати на себе 

вирішення тільки тих завдань, які не в змозі виконати нижчі за ієрархією, і 

повинні допомагати останнім в підтримці їх самостійності і власної 

відповідальності; 

– принцип обмеженості в часі, який визначає характер строковості 

економічних стратегій; 

– принцип адресності і відповідальності, який характеризується 

конкретизацією заходів економічної політики по виконавцях та визначенням 

відповідальності за їх реалізацію; 

– принцип відповідності повноважень і відповідальності, за якого 

відповідальність за виконання певної функції не повинна перевищувати обсяг  

наданих повноважень та одночасно не повинна бути меншою за цих 

повноважень. 

– принцип забезпеченості ресурсами, коли реалізація конкретної 

функції на відповідному рівні має бути забезпечена необхідними ресурсами. 

Аналіз даних принципів свідчить, що при формуванні політики 

ресурсозбереження вони вступатимуть у суперечливість з принципами інших 
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категорій. Головним джерелом даної проблеми є домінантні співвідношення 

між інтересами суб’єкта господарювання, держави та суспільства. Зазвичай 

практично неможливо розв’язати проблему конфлікту інтересів та закласти 

агрегований принцип до формування політики ресурсозбереження. Вирішення 

даної проблеми пов’язано пошуком та використанням конкретних 

інструментів реалізації політики, які можуть бути згруповані за відповідними 

функціональними напрямами [81]: 

– адміністративно-управлінські (надання особливого статусу й 

виділення їх із традиційної сітки адміністративно-територіального устрою); 

– засоби стримування розміщення нових підприємств; 

– просторовий розподіл економічної діяльності держави; 

– фінансове стимулювання суб’єктів підприємництва; 

– створення фізичних інфраструктур; 

– «м’які» засоби стимулювання розвитку (створення сприятливого 

бізнес-середовища, підтримка інформаційних мереж, консалтингової 

діяльності, освіти, наукових досліджень і технічних розробок). 

Ефективне запровадження вказаних інструментів істотно вплине на 

повноцінність реалізації засад політики ресурсозбереження, що в свою чергу 

вимагає якісної системи управління даним процесом. Багато фахівців 

зазначають важливість складової управління процесом ресурсозбереження, 

тому доцільним є синтез загальних та часткових принципів управління з 

принципами формування державної політики. Початково загальні принципи 

управління були сформовані А. Файолем, після чого активно змінювались та 

доповнювались у дослідженнях інших науковців. Для формування ефективної 

політики найбільшу доцільність мають наступні принципи [150]: 

– принцип системності, що вимагає розгляду об’єкту як системи 

взаємозалежних структурних елементів, які мають єдиний напрямок розвитку, 

та передбачає координацію й інтеграцію процесів; 

– принцип участі, який означає, що в процес розроблення стратегій, 
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програм, планів розвитку мають залучатися суб’єкти, які здійснюють їх 

реалізацію; 

– принцип оптимальності, який означає, що весь комплекс рішень має 

бути кращим з погляду обраного критерію; 

– принцип гнучкості, що передбачає можливість адаптації до змін 

економічного середовища та наявність резервів для коригування. 

Дослідження проблем управління ресурсозбереженням на рівні 

підприємства виявили, що оскільки ресурсозбереження є складною 

категорією, то необхідним є встановлення зв’язків і співвідношення між 

елементами ресурсозбереження, і саме вони дозволяють оцінити вплив кожної 

з підсистем ресурсозбереження. Відповідно діагностика стану 

ресурсозбереження на підприємстві має починатись, в першу чергу, з аналізу 

управління ресурсозбереженням та його складових, оскільки саме вони 

забезпечують ефективність функціонування підприємства [80, с. 244]. Проте 

спірним є твердження стосовно критерія ефективності управління 

ресурсозбереженням, а саме показника відмінності поточного стану від стану 

в минулому та безпосередньо пов'язаний із рівнем досягнення цілей бізнес-

процесів. Таке трактування правомірно для рівня підприємства, але з погляду 

державної політики суперечить цілям і завданням ресурсозбереження. 

Необхідно також враховувати, що ресурсозбереження є багаторівневою 

економічною категорією, і управління ресурсозбереженням формується за 

ієрархічним принципом: технологічне ресурсозбереження, 

ресурсозбереження на рівні підприємств, галузеве ресурсозбереження, 

регіональне ресурсозбереження, національне ресурсозбереження, 

ресурсозбереження на міжнародному рівні, глобальне ресурсозбереження. 

Тому проблеми зниження ресурсо- і енергоємності спричинені відсутністю 

дієвих управлінських механізмів на відповідних ієрархічних рівнях [65, с. 54-

55]. Отже ієрархія ресурсозбереження формує наступний координаційний 

взаємозв’язок: 
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– наявність і поточний стан ресурсозбереження кожного нижчого 

суб'єкта є підґрунтям ресурсозбереження вищого суб'єкта;  

– стан рівня ресурсозбереження вищого суб'єкта спричиняє 

стимулювання нижчого суб'єкта.  

Такий підхід є цілком прийнятним, як для мікрорівня 

ресурсозбереження, так і для макрорівня. Прикладом такої взаємодії є процес 

управління ресурсозбереженням, що здійснюється в одному інформаційному 

полі, через прямий та зворотній зв'язок, де прямий зв'язок здійснюється через 

планування, мотивацію, регулювання та координацію, а зворотній зв'язок 

здійснюється через оцінку, аналіз та моніторинг [12, с. 37]. 

Ієрархічний розподіл системи управління ресурсоємністю національної 

економіки на п’ять організаційно-правових рівнів здійснили А.Ф. Мельник та 

І.В. Чикало На їх погляд, вітчизняна модель державного управління має 

наступний вигляд [98, с. 17]: 

– 1-й рівень – Президент України та Верховна Рада України, які 

відповідно до Конституції України здійснюють президентську та законодавчу 

ініціативу щодо розвитку національної економіки; 

– 2-й рівень – Кабінет Міністрів України; 

– 3-й рівень – міністерства, державні комітети України, центральні 

органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; 

– 4-й рівень – місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого 

самоврядування; 

– 5-й рівень – керівники підприємств, установ, організацій.  

Обов’язками суб’єктів управління є виконання державних програм, 

затвердження і контроль за виконанням регіональних і територіальних 

програм у сфері ресурсоємності національної економіки. 

Розроблення принципів формування політики ресурсозбереження тісно 

пов’язано з урахуванням конкурентних переваг на всіх рівнях 

господарювання. Дотримання принципів конкуренції вже саме по собі є 
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суперечливим завданням. Як зазначалось вище, конкурентоспроможність 

економіки території, регіону та держави є в першу чергу інтеграцією 

конкурентоспроможності суб’єктів даних територій, проте дотримання чистих 

конкурентних умов є завданням державної економічної політики. Ефективну 

реалізацію принципів конкуренції без прямого державного впливу на суб’єкти 

господарювання доцільно здійснювати через розвиток ринків 

ресурсозбереження, який, у свою чергу, має відповідати наступним 

принципам [156, с. 255-259]: 

– забезпечення умов для «прозорості» функціонування ринку і 

сумлінної конкуренції між його суб'єктами; 

– дотримання договірних принципів роботи учасників ринку, 

добровільності їх взаємодії при активній підтримці та заохоченні розвитку 

ринку з боку державних органів влади; 

– застосування заходів антимонопольного законодавства до учасників 

ринку, які є монополістами; 

– забезпечення пріоритетності розвитку інноваційних напрямків 

ресурсозбереження та таких, що забезпечують зниження антропо- 

техногенного навантаження на довкілля; 

– протекціонізм вітчизняної ресурсозберігаючої продукції при 

розумному протекціонізмі вітчизняної ресурсозберігаючої продукції та при 

розумному обмеженні застосування закордонних аналогів на ринку; 

– сприяння з боку держави появі на ринку імпортних інноваційних 

ресурсозберігаючих техніки і технологій, продукції, що не мають вітчизняних 

аналогів; 

– врахування особливостей та напрямків структурних перетворень у 

регіональних та національному господарствах при визначенні напрямків 

подальшого розвитку і державного регулювання ринку ресурсозбереження 

тощо. 

Практичною проблемою забезпечення дієвості принципів конкуренції є 
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особливості якісного стану конкурентного середовища національної 

економіки – притаманність ознак ранніх стадій розвитку за відсутності 

державної підтримки. Державна економічна політика недостатньо 

віддзеркалює значення конкуренції у якості джерела формування потенціалу 

економічних систем, тому суб’єкти господарювання ототожнюють 

конкуренцію або з нерегульованою торгівлею, або деструктивними 

чинниками, де рівність конкурентної боротьби неможливо досягти ринковим 

саморегулюванням. Вирішення даної проблеми вбачається у захисті 

національного виробника та стабільному розширенні імпортозаміщення 

[207, с. 168-169]. Враховуючи необхідність модернізації та завантаження 

потужностей виробничої бази національної економіки, дотримання такого 

принципового підходу матиме економічну доцільність, тобто відбуватиметься 

сприяння імпорту, в першу чергу, знань, технологій, інтелектуальної 

продукції, що дозволить підвищити рівень ефективності саме продуктивних 

сил. Відповідно ефект ресурсозбереження буде у сфері створення більшої 

доданої вартості. Складність полягатиме у пошуках інструментів 

«витонченого протекціонізму» та дотриманні здорового рівня 

підприємницької ініціативи суб’єктів економіки. 

Всі заходи політики зводяться в узагальненому вигляді до здійснення 

ресурсозбереження під дією мотивів, стимулів, необхідності/невідворотності 

або примусів: 

– мотиви, що мають, як правило, внутрішню спонукальну силу, яка 

формуються під впливом як економічного, так і соціального, морального, 

етичного та психологічного світогляду; 

– стимули, що мають, як правило, зовнішню спонукальну силу за 

рахунок сприяння задоволення власних економічних інтересів або 

співпадання економічних інтересів зовнішнього середовища; 

– необхідність/невідворотність, що передбачає переважно зовнішню 

спонукальну силу, оскільки формуються під впливом об’єктивних тенденцій, 
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обставин та умов розвитку економічного середовища (для невідворотності – 

на основі довготривалої перспективи та майбутніх прогнозів), не завжди 

співпадає с поточними економічними інтересами, проте є виправданим з 

погляду стратегії; 

– примуси, що мають зовнішню спонукальну силу та практично не 

відповідають економічним інтересам, оскільки можуть формуватися під 

впливом об’єктивних обставин, але проявляються через дії суб’єктів 

зовнішнього середовища, в першу чергу, органів влади. 

Таку логіку відображає саме побудова піраміди, де за рівнями ієрархії 

розподіляються чинники, що формують тенденції та закономірності 

економічної поведінки (рис. 1.6). В основу побудови піраміди мотивів 

суб’єкта господарювання щодо ресурсозбереження, може бути покладено 

запропонований І.М. Сотник [157, с. 107] розподіл ієрархії потреб у 

ресурсозбереженні та концептуальна піраміда потреб А. Маслоу [231, с. 1052]. 

Незважаючи на суперечливість теорій економічної поведінки стосовно 

переваг раціонального над психологічним або навпаки, незаперечним є той 

факт, що будь-яке рішення приймає людина чи група людей залежно від 

статусу та професійних обов’язків – власники, керівники, фахівці, 

держслужбовці, виконавці тощо. Прийняття рішення здійснюється під 

впливом об’єктивних чинників, але вихідним базисом є суб’єктивні потреби і 

пріоритети та особисті якості. Суб’єктивні потреби і пріоритети визначають 

бажаний напрям і шляхи досягнення мети, особисті якості визначають рівень 

сприйняття об’єктивної реальності та ефективність руху. Суб’єкт 

господарювання у своїй поведінці щодо ресурсозбереження виходить із 

власних конкурентних переваг у конкретному економічному середовищі, 

покладається на власну інтуїцію, формує стратегію і визначає цілі для 

задоволення економічних потреб, керується економічними очікуваннями та 

рівнем економічної свободи настільки ефективно, наскільки це дозволяє його 

компетентність. 
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Рисунок 1.6 – Піраміда чинників мотивації суб’єкта господарювання щодо 

ресурсозбереження (розроблено автором) 

 

Вплив об’єктивних чинників неможливо трактувати однозначно. З однієї 

сторони, вони є результатом трансформаційних перетворень зовнішнього 

середовища, і їхня поява невідворотна. З іншої сторони, вони є в певній мірі 

агрегованим наслідком діяльності сукупності суб’єктів господарювання, а 

отже є результатом причинно-наслідкового зв’язку чи «індукцією 

суб’єктивного». З позиції системності ця категорія притаманна суб’єктивному 

управлінню, що характеризує сутність державної політики 
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ресурсозбереження буде цілком залежати від «насиченості» та 

«гармонійності» переходу нижчих щаблів піраміди у вищі. «Вища місія» 

суб’єктивно полягає в усвідомленні наслідків свого існування і результатів 

життєдіяльності в аспекті забезпечення існування в майбутньому суспільства 

і людства в цілому. Об’єктивно – у виявленні потенційних масштабних або 

глобальних негараздів, проблем, катастроф, що несуть загрозу існуванню 

території, країні та навіть цивілізації. 

Специфіка принципів ресурсозбереження полягає в тому, що вони є 

агрегованими від попередніх груп принципів, та у відмінностях принципів 

формування політики ресурсозбереження від безпосередньо принципів 

ресурсозбереження. З однієї сторони, ресурсозбереження – це узагальнююча 

категорія, тому вона є вихідним базисом для принципів формування його 

політики. В цьому полягає структурно-логічний зв’язок. Але, з іншої сторони, 

саме формування політики ресурсозбереження є початковим етапом 

здійснення всього процесу ресурсозбереження. Відповідно тут існує 

причинно-наслідковий зв’язок. Засади та принципи політики 

ресурсозбереження ототожнюються із завданнями і шляхами вирішення 

проблем ресурсозбереження без явного виділення саме принципів формування 

політики.  

Згідно деяких сучасних наукових досліджень в якості принципів 

ресурсозбереження можуть розглядатися наступні [92, c. 99-100]: 

– оптимізація структури використовуваних ресурсів; 

– підвищення частки ресурсозберігаючих технологій; 

– аналіз використання ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу товару; 

– розвиток методів аналізу, прогнозування, оптимізації і стимулювання 

покращення використання ресурсів; 

– використання наукових підходів менеджменту під час розробки 

проблем ресурсозбереження. 

Порівняння та узагальнення запропонованих авторами принципів 
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свідчить, що деякі з наведених принципів ототожнюються з цілями і порядком 

процедур ресурсозбереження – як-то частка технологій чи аналіз 

ресурсоспоживання. Функціонування механізму управління 

ресурсозбереженням ґрунтується на принципах формування механізму 

управління та принципах реалізації механізму управління, де їх синергетичне 

поєднання має наступний вигляд [1, c. 132]: 

– для формування: дотримання інноваційних критеріїв щодо управління 

ресурсозбереженням; облік внутрішніх резервів та зовнішніх можливостей 

щодо інноваційного розвитку; дотримання високої якості функцій управління 

для забезпечення рівноваги; 

– для реалізації: визначення потенціалу ресурсозбереження, що 

залежить від рівня якостей управління; обрання методів управління 

ресурсозбереженням відповідно до зміни зовнішнього середовища; 

узгодження методів по етапам розвитку. 

Акцент на значущості принципів створення дієвої управлінської системи 

ресурсозбереженням та їх ролі у формуванні потенціалу ресурсозбереження 

соціально-економічних систем робиться у працях багатьох науковців [56]. 

Вихідними, або базовими, є принципи ресурсозбереження, що формуються під 

впливом відповідних теоретичних підходів: концепції сталого розвитку, 

концепції інноваційного ресурсозаміщення «5К», концепції «фактор чотири», 

концепції «фактор 10», концепції «нульових відходів», концепції повного 

використання сировинних ресурсів, концепції повного використання 

енергетичних ресурсів, концепції мінімізації відходів, концепції ефективного 

використання устаткування та його модернізації, концепції вартісно-

орієнтованого підходу до управління ресурсозбереженням, концепції 

людського розвитку, концепції ресурсної безпеки. Згідно даних теорій, 

базовими засадами ресурсозбереження є наступні [26, с. 310]: 

– принципи мінімізації і максимізації, що передбачають досягнення 

позитивних результатів діяльності за умов зменшення обсягів використання 



47 

 

ресурсів; 

– принцип циклічності, що відображає необхідність організації 

відтворювального процесу ресурсозаміщення на кожному етапі циклу 

створення і просування інноваційного продукту за рахунок зниження витрат і 

впровадження ресурсозаміщення; 

– принцип сингулярності, що передбачає пріоритетність організаційних 

та інтелектуальних процесів ресурсозаміщення, удосконалення механізмів 

управління ресурсозбереженням, посилення впливу чинників, що сприяють 

реалізації мети ресурсозбереження. 

За підходом О.В. Мірошниченко та І.С. Мурашко, ресурсозбереження та 

раціональне використання ресурсів самі по собі вже є принципами в 

тлумаченні положень економіки сталого розвитку [102, с. 60]. Обґрунтування 

принципів у формі вимог що сприяють активізації ресурсозбереження 

запропоновано І.М. Сотник. На її погляд, принципи мають відображати 

наступні характеристики [153, с. 36]: 

– не створювати перешкод для економічного розвитку на стійкій основі, 

тобто забезпечувати планомірне прогнозоване зростання показників якості 

життя; 

– забезпечувати збереження і сприяти зростанню соціальної 

справедливості в суспільстві за допомогою підвищення загального добробуту; 

– забезпечувати задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь 

на достатньому рівні, відповідному гідної якості життя; 

– сприяти відновленню природних ресурсів в рамках простого і 

розширеного відтворення; 

– стимулювати подальший пошук штучних матеріалів, альтернативних 

замінників природних ресурсів; 

– забезпечувати поступове зниження і, в підсумку, нейтралізацію 

негативного антропо-техногенних впливів на навколишнє природне 

середовище. 
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Дане трактування принципів є доволі близьким до сутності формування 

політики ресурсозбереження. Реалізація сформульованих принципів, на думку 

І.М. Сотник, має бути здійснена через розмежування державних прав 

власності на ресурси, вдосконалення системи управління 

ресурсозбереженням, розвиток системи обліку та економічної оцінки ресурсів, 

реформування податкової системи, удосконалення економічних і фінансових 

механізмів відтворення природних ресурсів – тобто через набір важелів та 

інструментів державної економічної політики. 

Порівняльний аналіз запропонованих авторами принципів 

ресурсозбереження дозволяє зробити висновок про розбіжність у розуміннях 

принципів і шляхів їх дотримання у окремих дослідників. Врахування 

багатоаспектності підходів та протиріч у тлумаченні принципів різними 

авторами дозволяє розробити систему наукових принципів формування 

ефективної державної політики ресурсозбереження, яка є також синтезом 

міжкатегоріального бачення принципів (рис. 1.7).  

Формування принципів в результаті синтезу окремих категорій дозволяє 

максимізувати їхні позитивні ефекти та мінімізувати суперечливості. 

Важливою умовою є неможливість повноцінної реалізації одних принципів та 

часткового або повного нехтування іншими. За своєю сутністю представлені 

принципи тісно взаємопов’язані між собою. Так, наприклад, реалізація 

принципу цілеспрямованості і системності не буде ефективною без існування 

концептуальної моделі.  

Дотримання запропонованих принципів має забезпечуватися 

координацією суб’єктів політики ресурсозбереження. Необхідним є також 

дотримання пропонованих принципів при функціонуванні механізму 

формування державної політики ресурсозбереження. Розроблення такого 

механізму має враховувати вплив ієрархії чинників ресурсозбереження для 

виявлення дієвості методів і інструментів ресурсозбереження.
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Рисунок 1.7 – Наукові принципи формування ефективної державної політики ресурсозбереження  

(розроблено автором на основі [12, 26, 56, 65, 90, 92, 98, 102, 124, 150, 153, 156])
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Разом з тим, вплив принципів формування ефективної державної 

політики ресурсозбереження має стійкій причинно-наслідковий зв’язок із 

формою прояву і змістом результатів ресурсозбереження. Диференціація 

можливих результатів ресурсозбереження [153, с. 37] вказує на неоднорідну 

зосередженість державної політики ресурсозбереження за сферами її 

здійснення. Водночас І.С. Баландіна визначає таку залежність похідною від 

конкретного виду ресурсу, що формує специфіку державної політики 

ресурсозбереження: конкретизацію об’єкту управління, виявлення 

особливостей ресурсоспоживання, встановлення пріоритетних шляхів 

ресурсозбереження [11, с. 199]. Відповідно для окремих сфер здійснення 

державної політики ресурсозбереження запропоновані принципи матимуть 

відмінну значимість, внаслідок чого постає питання оптимального розподілу 

коштів і засобів між складовими політики. 

Розв’язання такої проблеми доцільно здійснити шляхом розподілу 

ресурсної складової політики з ранжуванням за очікуваними ефектами із 

використанням XYZ-аналізу (табл. 1.3). За класифікаційними ознаками 

розподілу XYZ, для конкретного виду ресурсу слід визначити найбільш 

очікувані результати, які можна охарактеризувати наступним чином: 

X – стабільність і прогнозованість результатів ресурсозбереження, 

висока конкретизація заходів політики та обґрунтованості у коштах; 

Y – прогнозованість результатів ресурсозбереження з певною 

вірогідністю, часткова невизначеність заходів та забезпечення політики; 

Z – низька прогнозованість результатів ресурсозбереження, відсутність 

сталого інструментарію заходів і невизначеність потреб політики. 

Таким чином дотримання запропонованих принципів є необхідною 

умовою для ефективного формування і здійснення політики 

ресурсозбереження. Водночас для активізація заходів ресурсозбереження 

мають існувати певні передумови. Однією з головних передумов є наявність 

науково-технічного і проектного забезпечення здійснення ресурсозбереження.  
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Таблиця 1.3 

XYZ-розподіл в обґрунтуванні напрямів державної політики 

ресурсозбереження (доопрацьовано автором на базі [11, с. 200; 153, с. 37-38]) 

 Види ресурсів 
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Форма прояву 
- явний X X X X X X X 

- прихований Y Z Z X Z Y Y 

Часовий лаг 
- поточний X X X X X X X 

- відтермінований Y Z Z X X Y Y 

Кількісне 

вимірювання 

- вимірний X X X X X X X 

- невимірний Z Y Z X Y Y Y 

Масштаб 

охоплення 

- глобальний Z X Z X X Z X 

- національний Y X Z X X Z X 

- галузевий Y X Y X X Z X 

- територіальний X X Y X X Y X 

- локальний X X X X X X X 

Стадія 

життєвого 

циклу ресурсу 

- перетворення X X X Y X Y Y 

- виробництва Z X X Y X X X 

- видобутку X Z Y Z Z Z Y 

- споживання Y X X X X X X 

- передачі Y Y Y Z Y Y Y 

- утилізації Y X Y Z Z Z Z 

Вид 

результату 

- економічні X X X X X X X 

- екологічні X Z Y Z Z Z Z 

- соціальні Y X Z X Y Y Z 

- політичні Z Y Z X X Y Y 

Тип ефекту 

- економічний 

збиток 
X Z Z Z Z Z Z 

- замикаючих 

витрат 
X Z Y X Z Z Z 

- зовнішньо-

економічний  
Y Y Y Y Y Z Y 

- потенціалу 

зростання 
X X Y X X X X 

- синергетичний Z X Y X X Y Y 

 

Оскільки ресурсозбереження являє собою комплекс технічних, 

технологічних та організаційних заходів, то воно вимагає наявності передових 

технічних і технологічних розробок, вдосконалення і модернізації існуючих 
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виробничих та господарських процесів. При відсутності таких напрацювань 

буде неможливим ефективне функціонування механізму ресурсозбереження. 

Вкрай необхідною є наявність джерел фінансування ресурсозбереження, 

що слід розглядати як важливу передумову впровадження заходів 

ресурсозбереження та забезпечення їх ефективності. Саме джерела 

фінансування відіграють першочергову роль. При наявності необхідних 

матеріальних та фінансових ресурсів, як суб’єкт господарювання, так і 

адміністративно-територіальне утворення отримають можливість виконання 

науково-дослідних робіт, придбання нових видів техніки, здійснення 

інвестицій у виробничу і соціальну сферу. У сучасних умовах господарювання 

досить складною є проблема пошуку вільних коштів, отже механізм 

формування державної політики ресурсозбереження повинен передбачати всі 

можливі альтернативні варіанти фінансування. Тому механізм формування 

державної політики ресурсозбереження має ґрунтуватися на дотриманні 

науково-обґрунтованих принципів у взаємозв’язку, а також врахуванні 

чинників поведінки суб’єктів господарювання щодо ресурсозбереження та 

передумов його здійснення. 
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1.3. Концепція механізму формування державної політики 

ресурсозбереження 

 

Адекватний механізм формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження має забезпечувати інтеграцію закономірностей 

функціонування економічного середовища згідно його ієрархічно-

структурним устроєм, що дозволить удосконалити забезпечення політики 

ресурсозбереження та досягти спрямованості політики на стійкий розвиток 

національної економіки. В такому трактуванні категоріальної сутності 

механізму висвітлено у праці І. Вовк та О. Погайдак [20]. Автори відзначають 

що поняття «механізм» походить із технічних дисциплін і адаптовано до 

потреб економічних явищ – у якості системи ланок для перетворення руху 

одних елементів на необхідний рух інших. Ґрунтуючись на дослідженнях 

А. Кульмана та інших науковців, автори вказують на тлумачення сутності 

механізму: 

- система взаємозв’язку неспоріднених економічних явищ; 

- стійка послідовність здійснення економічних явищ; 

- процес, що відбувається між явищами; 

- наявність первопричини та наслідковості функціонування. 

Результатом такого підходу є визначення організаційно-економічного 

механізму ресурсозбереження, який представляє систему елементів і об’єктів 

управління ресурсозбереженням [20, с. 318]. 

Разом з тим, слід відзначити додаткову особливість, що закладена в 

понятті «механізм». В аспекті формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження, актуального значення набуває така функція механізму як 

встановлення кількості ступенів свободи – незалежних параметрів що 

визначають у часі траєкторії і швидкості руху всіх елементів механізму. 

Регулювання ступенів економічної свободи є однією із цільових функцій 

державної економічної політики, що невідворотно має прояв і у політиці 
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ресурсозбереження. Відповідно механізм формування ефективної державної 

політики ресурсозбереження має забезпечувати оптимальне поєднання як 

адміністративних, так і економічних важелів впливу на функціонування 

економічного середовища, а також створювати умови для дотримання балансу 

економічних інтересів держави, бізнесу і суспільства. 

Такий підхід щодо концепції механізму цілком підтверджується 

дослідженнями І.М. Сотник. Автор зазначає, що механізми державного 

управління ресурсозбереженням, які діють сьогодні в Україні і є складовими 

загального господарського механізму, не забезпечили достатнього рівня 

ефективності використання ресурсів суспільного виробництва. На її думку 

неефективність цілком пов’язана саме із домінуванням адміністративного 

інструментарію політики і недостанім урахуванням дієвості економічних 

методів [163, c. 5]. Таким чином, в основу створення зв’язків між елементами 

механізму формування державної політики ресурсозбереження мають бути 

закладені об’єктивні закономірності ефективного перебігу економічних 

процесів та дія чинників ринкового середовища.  

Для формування теоретичного базису регуляторних механізмів доцільно 

звернутися до наукових розробок В.І. Ляшенка. У дослідженнях автора 

підприємницька активність суб’єктів господарювання визначена основним 

джерелом економічного розвитку, оскільки вона є рушійною силою 

досягнення задоволеності економічних інтересів, особливо в умовах 

динамічної нерівноваги і суперечностей економічного середовища. При цьому 

функція держави як регулятора полягає у координації цілеспрямованої 

взаємодії сукупності суб’єктів економічного процесу, в межах інститутів 

діяльності, ресурсів і стратегій. Ефективністю функціонування як регулятора 

є формування такого типу методів та інструментів економічної політики, що 

сприяють усуненню упередженості та вибірковості регулювання, ліквідації 

дискримінаційних обмежень та урахуванню неоднорідності складових 

економічного середовища [85, c. 107-110].  
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Таким чином, побудову дієвого механізму формування державної 

політики ресурсозбереження слід здійснювати з урахуванням економічної 

природи господарювання, причинно-наслідкових зв’язків між умовами і 

чинниками господарської діяльності, мотивацією та поведінкою суб’єкта 

господарювання стосовно ресурсозбереження.  

Правомірно стверджувати, що для диференційованих суб’єктів 

господарювання на різних етапах господарських відносин будуть характерні 

різні чинники стимулювання ресурсозбереження. Специфіка продукції та 

галузі, в якій функціонує підприємство, обумовлює його залежність від 

організаційно-технічної системи виробництва, особливо типу технологічної 

структуризації. Обсяг і структура ресурсів, що залучаються, будуть 

визначатися специфікою продукції та виробничого процесу. 

Від типу виробничих систем залежить гнучкість виробничого процесу. 

Організаційна структура управління формується під впливом його 

технологічної структуризації, що являє собою організаційно-технічну систему 

виробництва. Організаційно-технічна система накладає власні обмеження на 

можливості комбінацій ресурсів, і, тим самим, обмежує дії підприємства на 

ринку ресурсів. Реалізуючи результати праці на ринку, суб’єкт 

господарювання може вплинути на власну прибутковість або шляхом 

зниження витрат на виробництво при сталих обсягах реалізації, або шляхом 

збільшення обсягів реалізації при сталих витратах. Відповідно, визначальним 

чинником буде ринкова кон’юнктура певної продукції, робіт чи послуг. 

Наслідком впливу даних умов буде поведінка суб’єкта господарювання щодо 

ресурсозбереження, який застосовує певну сукупність методів, що об’єднані у 

чотири узагальнюючі групи (рис. 1.8): 

− адміністративно-правові; 

− економічні; 

− організаційно-управлінські; 

− техніко-технологічні.  
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Організаційо-
управлінські 

- пошук ефективних 
шляхів і форм 
кооперуання; 
- удосконалення і роз-
виток організації ви-
робничих процесів; 
- здійснення освітньої 
та методично-виховної 
роботи; 
- інформаційне забез-
печення ресурсозбере-
ження; 
- підвищення ефектив-
ності управління та 
якості прийняття рішень 

Економічні 
- зниження витрат на 
виробництво; 
- підвищення конкуре-
нтоздатності продукції; 
- оптимізація витрат на 
ресурсне забезпечення; 
- підвищення віддачі 
одиниці ресурсу 
- впровадження меха-
нізмів  стимулювання; 
- оптимізація матері-
альних і грошових 
потоків 

Техніко-
технологічні 

- удосконалення техно-
логічного процесу ви-
робництва; 
- оновлення та модер-
нізація основних засобів; 
- науково-технічний 
розвиток виробництва; 
- забезпечення гнуч-
кості виробництва; 
- впровадження ресур-
созаміщення та 
альтернативних ресурсів 

Адміністративно-
правові 

- встановлення та 
дотримання норм і нор-
мативів споживання; 
- контроль рівня 
ресурсоспоживання, ви-
явлення відхилень та їх 
причин; 
- періодичний техноло-
гічний та енергетичний 
аудит 
- встановлення санкцій 
за нераціональне вико-
ристання ресурсів 
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ЧИСТА КОНКУРЕНЦІЯ 
- кількість фірм: багато 
- тип продукції: стандарти-
зована; 
- вхід/вихід на ринок: віль-
ний, без обмежень; 
- ціна: відсутній контроль; 
- конкуренція: цінова 

МОНОПОЛІСТИЧНА 

КОНКУРЕНЦІЯ 
- кількість фірм: багато; 
- тип продукції: відмінна; 
- вхід/вихід на ринок: доволі   
легкий, без перешкод; 
- ціна: обмежений контроль; 
- конкуренція: нецінова 

ОЛІГОПОЛІЯ 
- кількість фірм: декілька; 
- тип продукції: стандар-
тизована або відмінна; 
- вхід/вихід на ринок: обме-
жений, з перешкодами; 
- ціна: неповний контроль; 
- конкуренція: обмежена 

ЧИСТА МОНОПОЛІЯ 
- кількість фірм: одна; 
- тип продукції: унікальна; 
- вхід/вихід на ринок: блоко-
ваний; 
- ціна: повний контроль; 
- конкуренція: відсутня 
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МАРКЕТИНГОВА 
- технологічний процес: відсутність 
стабільної технології; 
- специфіка продукції: неоднорідна; 
- структура і обсяг ресурсів: істотно 
змінюються відповідно до особливостей 
виробничого процесу і продукції 

 

КОН’ЮНКТУРНА 
- технологічний процес: гнучка технологія, 
дозволяє активно взаємодіяти з ринком; 
- специфіка продукції: однорідна або 
неоднорідна, значна диференціація; 
- структура і обсяг ресурсів: змінні на певні 
види ресурсів (залежно від продукції) 

ТЕХНОЛОГІЧНА 
- технологічний процес: функціонують на 
основі базових технологій,  
- специфіка продукції: однопродуктове 
виробництво, однорідна або неоднорідна з 
незначною диференціацією; 
- структура і обсяг ресурсів: незмінні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Вибір методів ресурсозбереження суб’єктом господарювання 

(розроблено автором на основі [20, 31; 78; 168])  
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Конкретний склад методів цілком залежить від того, до якої з 

характеристик належить специфіка виду діяльності суб’єкту. Першочерговим 

чинником для всіх видів підприємств буде насиченість і кон’юнктура ринку 

продукції, характерної для підприємства.  

Для підприємств «технологічного» типу суттєву роль відіграватимуть 

засоби виробництва. Можливості ресурсозбереження будуть обумовлюватися 

технологічними змінами в процесі виробництва, можливостями підвищення 

продуктивності основних засобів, інтенсифікацією виробництва, 

можливостями використання сировини з диференційованими якісними 

характеристиками. 

Для підприємств «кон’юнктурного» типу важливу роль відіграватимуть 

кон’юнктура на ринку ресурсів, їх мобільність, взаємозамінність, якісні 

характеристики ресурсів з точки зору їх віддачі. Для підприємств 

«маркетингового» типу характерною є стратегія «зняття вершків». Основною 

метою підприємств такого типу є отримання максимально можливого 

прибутку до насичення ринку, після чого здійснюється перепрофілювання 

діяльності в інші сфери 

Ресурсозбереження для таких підприємств можливе при застосуванні 

директивних методів впливу. Для підприємств «технологічної атаки» будуть 

характерні всі вище наведені чинники, виходячи із специфіки продукції та 

економічного виду діяльності підприємства.  

Відповідно до стану ринку, якщо суб’єкт господарювання для 

підтримання прибутковості має можливість впливати на ціну, то він 

надаватиме перевагу збільшенню ціни на продукцію порівняно з витратами на 

впровадження технологічних змін для економії ресурсоспоживання. Наведена 

характеристика стосується й ринку ресурсів.  

При наявності ресурсів-замінників суб’єкт господарювання надаватиме 

перевагу залученню нових видів ресурсів у виробництво. За умов вартісних і 

кількісно-якісних обмежень на ринку ресурсів суб’єкт господарювання 
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впроваджуватиме технологічні зміни для підвищення продуктивності. 

Відповідно даний взаємозв’язок має бути закладений у механізм формування 

державної політики ресурсозбереження та визначати її цільовий склад і 

техніко-методичний інструментарій.  

Необхідно відзначити схожість методологічних підходів у визначенні 

сутності і завдань механізмів політики ресурсозбереження, що притаманне 

концептуальним положенням науковців. При розробленні шляхів вирішення 

концептуальних і прикладних завдань ресурсозбереження основний акцент 

зосереджується на організаційно-економічному механізмі ресурсозбереження. 

Вихідним рівнем його формування визначаються, як правило, окремі суб’єкти 

господарювання. Так А.І Шаповал та А.О. Шаповал під формуванням 

організаційно-економічного механізму ресурсозбереження вбачають 

створення спецфондів (для рівня підприємства) і розроблення державних 

програм (для рівня національної економіки). На їхню думку, функціонування 

такого механізму має бути спрямовано на забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення ефективності 

використання ресурсів, чому також має сприяти державна промислова 

політика [216, с. 187].  

О.О. Шеремет та О.М. Кривчун розглядають у якості організаційно-

економічного механізму ресурсозбереження мікрорівневу систему показників, 

що має відображати взаємозв’язок між результатами ресурсозбереження та 

здійсненими на такі потреби витратами, на підставі чого будуть створені 

передумови для ефективного управління державною політикою 

ресурсозбереження. Функціонування такого механізму, на думку авторів, 

відбувається у формі визначення, обґрунтування, впровадження та 

оцінювання заходів ресурсозбереження за його ключовими напрямами із 

урахуванням ефективності перебігу цих процесів на підприємстві [219].  

Підхід Ю.Я. Вовка наголошує на необхідності формування на 

підприємстві організаційно-економічного механізму управління раціональним 
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використанням ресурсів, завдання функціонування якого також 

ототожнюються з концепціями інших авторів [24]: 

- моніторинг та облік результатів ресурсозбереження на підприємстві; 

- виявлення місць відповідальності за отримані результати 

використання ресурсів; 

- встановлення обґрунтованих обмежень щодо ресурсоспоживання на 

стадіях виробництва продукції; 

- впровадження заходів стимулювання та заохочення персоналу за 

результатами ресурсовикористання. 

Аналогічні підходи щодо формування та функціонування організаційно-

економічного механізму ресурсозбереження наведені у працях інших 

науковців: О.М. Масліченка [93], Ю.О. Набатової [110], О.Б. Письменної 

[129], П.В. Матвієнка [96], Н.О. Кондратенко [70], Г.Н. Маслової [94]. Проте, 

незважаючи схожість дефініцій, існує диференціація поглядів на механізм 

політики ресурсозбереження з позиції його функціонування як цілісної 

системи. Аспект системності є ключовим у формуванні ефективного 

механізму державної політики ресурсозбереження (табл. 1.4). 

Лише за коректної абстрактної інтерпретації системності у явищах і 

процесах ресурсозбереження можливо отримати ефективний теоретико-

методичний інструментарій управління політикою ресурсозбереження та 

прогнозування наслідків регулятивних заходів. Механізму формування 

державної політики ресурсозбереження буде також притаманний прояв 

загальносистемних закономірностей: впливи співвідношень системних і 

позасистемних зв’язків; виникнення похідних властивостей та несумісності 

елементів; зміна значущості елементів у системному зв’язку на противагу його 

відсутності. Прояв таких закономірностей щодо державної економічної 

політики інтерпретовано у дослідженні В.І. Ляшенка [85]. Тому наслідком 

недотримання засад системності є загальна недієвість державної політики 

ресурсозбереження. 
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Таблиця 1.4 

Системні засади механізму формування державної політики 

ресурсозбереження (розроблено автором) 

Основні 

характеристики системи 

Концептуальне значення для механізму 

формування державної політики ресурсозбереження 

1. Розмежованість елементів що 

здатні утворити систему (не 

менше двох) 

- визначення елементів – об’єктів управління; 

- встановлення траєкторії і швидкості руху елементів; 

- визначення допустимих та критичних обмежень.  

2. Виключність та / або  

неповторність кожного 

елемента  

- визначення однорідності елементів; 

- формування передумов для групування та підсистемності; 

- диференціація інструментарію впливу на елементи; 

- ранжування значущості елементів; 

3. Наявність вертикальних та 

горизонтальних зв’язків між 

елементами системи 

- встановлення форми взаємозв’язку між елементами; 

- обґрунтування методів та засобів взаємодії; 

- виявлення закономірностей функціонування та 

взаємозалежностей між елементами системи. 

4. Необхідність просторового і 

часового існування системи 

- формування цільової спрямованості функціонування; 

- встановлення критеріїв ефективності функціонування; 

- визначення часового лагу результативності; 

- обумовлення вимірності та прояву результатів. 

5. Відкритість та динамічність 

системи (здатність до розвитку) 

- виявлення чинників впливу на функціонування системи; 

- формування гнучкості та адаптивності функціонування; 

- коригування напрямів руху елементів та планомірності 

функціонування системи. 

 

Дотримати засади системності дозволяє застосування регламентованої 

послідовності дій і процедур у формуванні державної політики 

ресурсозбереження. Така послідовність має бути закладена у концептуальні 

засади побудови механізму. У якості прикладу такої послідовності доцільно 

розглянути алгоритм формування комплексного механізму управління 

ресурсозбереженням на макроекономічному рівні, запропонованого 

І.М. Сотник. На її думку алгоритм має складатись із семи етапів, згідно яких 

передбачено функціональне розмежування системи управління 

ресурсозбереженням [154, с. 74-75]: 

− 1-й етап – визначення національного потенціалу ресурсозбереження, 

за видами складових потенціалу та рівнями господарювання; 

− 2-й етап – формування методично-інструментарної бази щодо 
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визначення цільових об’єктів політики ресурсозбереження; 

− 3-й етап – оцінювання заходів ресурсозбереження та вибір найбільш 

ефективних шляхів реалізації заходів; 

− 4-й етап – перерозподіл отриманих ефектів ресурсозбереження між 

його суб’єктами та рівнями господарювання; 

− 5-й етап – визначення мотиваційних важелів ресурсозбереження та 

оптимального комплексу стимулюючих заходів; 

− 6-й етап – реалізація на практиці механізмів стимулювання; 

− 7-й етап – створення механізмів і системи моніторингу 

ресурсозбереження, проведення комплексного оцінювання 

ресурсозбереження за рівнями господарювання. 

Схожий алгоритм організаційно-економічного управління раціональним 

використанням ресурсів на рівні підприємства пропонує Ю. Вовк, у якому теж 

виокремлює сім етапів [24]: 

− визначення цілей раціонального використання ресурсів; 

− формування завдань раціонального використання ресурсів; 

− визначення суб’єктів та об’єктів раціонального використання 

ресурсів; 

− формування комплексу заходів, оцінка його ефективності та 

оптимізація; 

− вибір інструментів реалізації та джерел фінансування; 

− практична реалізація заходів та контроль за їх виконанням; 

− оцінка результатів раціонального використання ресурсів. 

Разом з тим, для формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження однією із вагомих складових практичної цінності 

механізму є інтерпретація приведення в дію ресурсозбереження як системного 

явища. Так, наприклад, згідно алгоритму І.М. Сотник одні з таких «реперних 

точок» можуть бути визначені на 5-му етапі у важелях мотивації.  

З позиції державної політики ресурсозбереження ключовим завданням 
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механізму її ефективного формування є встановлення вертикальних і 

горизонтальних зв’язків між елементами. При цьому такі зв’язки мать 

задовольняти наступні вимоги:  

− відповідність економічним інтересам суб’єктів політики 

ресурсозбереження; 

− відповідність кількісно-якісним характеристикам об’єктів політики 

ресурсозбереження; 

− відповідність стану економічного середовища реалізації політики 

ресурсозбереження. 

Тому у якості початкового етапу створення механізму слід розглядати 

профіль ресурсоспоживання (по аналогії із профілем 

конкурентоспроможності): встановлення тенденцій розвитку ресурсного 

середовища, визначення і аналіз чинників які визначають специфіку 

ресурсоспоживання, виявлення ролі ресурсозбереження як виду економічної 

діяльності. Це дозволить створити модель ресурсовикористання на 

макроекономічному рівні та отримати всеохоплюючу кількісно-якісну 

характеристику процесів ресурсозбереження. Такий підхід дозволить 

сформувати об’єктивні концептуальні та організаційно-управлінські засади, а 

також створити передумови адекватного урахування динамічних екстерналій 

державної політики ресурсозбереження. 

Визначення типів зв’язку та їх оптимальне формування між елементами 

механізму є вихідним чинником його ефективного функціонування. Так 

І.С. Баландіна досліджуючи механізми управління ресурсозбереженням 

наголошує, що за своєю природою зв’язки можуть бути як детермінованими, 

так і стохастичними. Це, в свою чергу, формує ступінь відкритості 

організаційно-економічного механізму та спрямованість результатів його 

функціонування. Автор виділяє два основних типи механізмів [10, с. 91]: 

− механізми збалансованості або рівноваги, де під результатом його 

функціонування слід розглядати оновлення та розвиток за рахунок 
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ресурсозбереження; 

− механізми мультиплікативності або відтворення, де під результатом 

його функціонування слід розглядати стійкість і безперебійність черговості 

виробничо-господарських циклів за рахунок ресурсозбереження. 

Правомірним буде твердження що механізму формування державної 

політики ресурсозбереження притаманні обидві ознаки, тому побудова 

вертикальних і горизонтальних зв’язків повинна відображати такі особливості. 

Логічним буде припущення, що для окремого суб’єкта господарювання вищу 

пріоритетність має властивість відтворення, оскільки ресурсозбереження є для 

нього засобом досягнення підприємницьких цілей. Суб’єкт господарювання 

здійснює доволі обмежений економічний вплив на зовнішнє середовище і не 

має можливості регулятивного впливу, але при цьому залучення ресурсів і 

передача результатів суб’єкта господарювання відбувається саме у 

зовнішньому середовищі. За такої диспозиції первісним буде пристосування 

до умов зовнішнього середовища і забезпечення стану нормального 

функціонування господарюючого суб’єкта. 

З позиції досягнення цілей і завдань державного функціонування постає 

питання результативності суспільного виробництва та забезпечення 

ефективного управління цим процесом. В масштабах держави, ресурси 

національного значення разом із сукупним ресурсним потенціалом суб’єктів 

господарювання набувають нових кількісних і якісних властивостей. Держава 

як інституційна одиниця має можливості оперувати ресурсним потенціалом 

істотно вищого рівня ніж окреме підприємство. Разом з тим державою 

здійснюється регуляторний вплив на національне економічне середовище. 

Слід заначити, що таке твердження також обумовлене дією закону 

діалектичного перетворення. З урахуванням засад системності, саме на 

державному рівні створюються достатні передумови для отримання 

синергетичного ефекту використання сукупного ресурсного потенціалу, що 

визначає першочерговість зростання та розвитку у складі стратегічних цілей 
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державного функціонування. Тому на рівні держави вищу пріоритетність у 

побудові механізму матиме властивість збалансованості і рівноваги.  

Необхідно зауважити що із зростанням масштабів діяльності суб’єкта 

господарювання чи із урахуванням специфіки господарювання може 

відбутися як інтеграція, так і дезінтеграція типів механізму. Наприклад, 

зростання до рівня транснаціональної корпорації нерозривно пов’язано із 

трансформацією економічного потенціалу суб’єкта господарювання до 

вищого рівня кількісно-якісних характеристик. Іншим прикладом можуть бути 

стратегічно чи соціально важливі підприємства, для яких вирішення окремих 

проблем функціонування переймає на себе держава, або перекладає їх на 

суспільство.  

Ефективне функціонування механізму формування державної політики 

ресурсозбереження забезпечується відповідним складом його елементів, через 

які реалізовується диференціація функціональних спрямувань механізму. Так 

І.С. Баландіна у якості складових механізму управління ресурсозбереженням 

для рівня підприємства пропонує наступні [10, с. 92-93]: 

− виробничий процес, як рушійну силу ресурсозбереження; 

− нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення; 

− стратегію ресурсозберження; 

− моніторинг ресурсоспоживання; 

− об’єкти управління; 

− підсистему управління підприємством; 

При цьому ресурсозбереження на підприємстві має реалізовуватися на 

базі існуючої організаційно-управлінської структури. П.В. Матвієнко, у 

запропонованій організаційно-економічній моделі управління 

ресурсозбереженням, покладає аналогічні функції на виокремлений 

регулятивний центр, у складі якого сформовано чотири групи: прогнозування 

та нормативно-фінансового регулювання; інноваційної діяльності; інформації 

та маркетингових досліджень; контролю за собівартістю та станом 
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навколишнього середовища [96, с. 3]. На думку автора, групи мають 

здійснювати регулятивний вплив на об’єкти управління (виробничі 

підрозділи) згідно свого функціонального спрямування, оскільки саме така 

ієрархія відповідає реальним потребам ресурсозбереження. 

Схожий методичний підхід присутній у працях інших науковців. Так 

О.Б. Письменна досліджуючи стан ресурсозбереження в уранодобувній галузі 

у якості головного чинника активізації процесів ресурсозбереження визначає 

саме управління [129, с. 132]. Автор вважає, що у складі здійснення функцій 

та завдань управління першочерговими мають стати такі: оцінювання стану 

ресурсозбереження, виявлення напрямів поліпшення та формування заходів 

удосконалення ресурсовикористання, а також створення відповідного органу, 

на який покладається керівництво і відповідальність за результати 

ресурсозбереження. При цьому ключову роль відіграють методи управління 

ресурсозбереженням, оптимальна комбінація яких забезпечує скорочення часу 

на обґрунтування, вибір та реалізацію управлінських рішень, що у підсумку 

підвищує ефективність ресурсозбереження. Разом з тим, аналіз основних 

чинників незадовільного стану ресурсозбереження в уранодобувній галузі, на 

які вказує автор, дозволяє виявити окремі аспекти недосконалості існуючого 

організаційно-економічного механізму управління державною політикою 

ресурсозбереження. По-перше, це нерозробленість методики комплексного 

оцінювання кількісних і якісних характеристик природно-ресурсної бази, 

внаслідок чого підвищення енергетичної безпеки держави не враховує усіх 

потенційних джерел. По-друге, це відсутність адекватного інструментарію 

прогнозування змін ресурсоспоживання, що обумовлює нерелевантність 

стратегічних перспектив ефективності використання ресурсного потенціалу. 

По-третє, це відсутність планомірної взаємодії між суб’єктами державної 

політики ресурсозбереження, що має прояв у недостатній конкретиці 

поставлених цілей і завдань політики, внаслідок чого виникає незадоволеність 

ресурсних потреб у поточному періоді. 
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На формуванні ефективної системи управління ресурсозбереженням 

також наголошують А.І. Шаповал та А.О. Шаповал. Точка зору авторів 

ґрунтується на поєднанні категорій конкурентоспроможності і 

ресурсозбереження, тому у якості елементів організаційно-економічного 

механізму управління ресурсозбереженням визначено наступне [216, с. 188]:  

− аналіз і оцінка ефективності ресурсозбереження;  

− розробка якісно нової системи показників ефективності господарської 

діяльності за рівнем екологічності, безвідходності і ресурсоємності 

виробництва;  

− формування системи економічної зацікавленості в економії ресурсів, 

розширенні використання вторинних ресурсів;   

− розробка екологічного інструментарію системи ефективного 

впровадження ресурсозбереження. 

Фокусування на ресурсозбереженні як інструменту здобуття 

конкурентних переваг дозволяє посилити мотиваційну складову, що 

сприятиме вищому рівню використання власного ресурсного потенціалу та 

дозволяє суб’єктам господарювання віднайти внутрішні резерви зростання 

ефективності (табл. 1.5). Проте слід зазначити, що реалізація такої концепції 

на практиці істотно залежить від стану економічного середовища в якому 

провадить діяльність конкретний суб’єкт господарювання. За таких обставин 

спрямованість на конкурентоспроможність має активізувати інтенсивну 

стратегію ресурсовикористання, тому до складу об’єктів управління 

механізму формування державної політики ресурсозбереження має бути 

віднесено ринкове середовище.  

Вплив ринкового середовища на формування механізму політики 

ресурсозбереження відзначає й О.М. Масліченко. У запропонованій автором 

системі управління енергозбереженням на підприємстві, ринкове середовище 

(разом із потенціалом підприємства і державними нормативами 

енергоспоживання) визначено як один із вихідних елементів формування 
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механізму енергозбереження [93, с. 342]. Згідно концепції автора вплив 

ринкового середовища відображається на всіх функціях управління, тому 

врахування такого впливу дозволить отримати позитивні зрушення у 

ресурсозбереженні на рівні підприємства. 

 

Таблиця 1.5 

Причини неефективного ресурсозбереження та шляхи його усунення 

(наведено за [216, с. 189]) 

Причини неефективної 

ресурсозберігаючої 

діяльності  

Шляхи усунення  

неефективного процесу 

ресурсозбереження  

Очікувані результати 

ефективної політики 

ресурсозбереження  

- відсутність 

фінансових коштів для 

придбання дорогих 

технологій і 

устаткування;  

- відсутність реалізації 

оперативних резервів 

ресурсозбереження, які 

не вимагають значних 

витрат і можуть бути 

приведені в дію за 

короткий період часу;  

- неефективне 

державне регулювання 

процесу 

ресурсозбереження за 

допомогою 

економічних заходів; 

- виявлення резервів 

ресурсозбереження та 

їх використання лише 

на рівні безпосередніх 

споживачів ресурсів  

- комплексний розгляд 

економіки ресурсів на 

підприємстві, а не як частину 

питань вдосконалення 

технологічних процесів;  

- орієнтація стратегії 

підприємства і його практичної 

діяльності на 

ресурсозбереження;  

- планові методи організації, 

контролю та економії ресурсів;  

- реалізація оперативного 

комплексу заходів 

ресурсозбереження, який 

охоплює різні сторони його 

діяльності;  

- процес оптимізації структури 

ресурсовикористання, що 

забезпечує довготривалу, а не 

короткострокову ефективність;  

- виявлення прогнозних 

резервів конкретних видів 

ресурсів та можливого приросту 

їх об’єму  

- ліквідація явних джерел 

втрат ресурсів у 

виробництві;  

- досягнення максимального 

ефекту економії при 

застосуванні оперативного 

комплексу заходів, який 

враховує різні сторони 

діяльності підприємства;  

- вивільнення і 

заощадження окремих видів 

ресурсів для використання в 

подальших виробничих 

циклах при застосуванні 

стратегічної оптимізаційної 

структури 

ресурсовикористання;  

- удосконалення 

технологічних схем 

виробництва і порядку їх 

використання завдяки 

прогнозному значенню 

об’єму конкретних видів 

ресурсів  

 

І. Вовк та Ю. Вовк у дослідженні механізмів ресурсозбереження 

звертають увагу на вплив відносин власності при формуванні заходів 

державної політики. Концепція авторів визначає склад елементів 

організаційно-економічного механізму державної підтримки галузей, а також 
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форми та методи її здійснення. В цій концепції істотна роль відводиться 

інструментам регулювання процесу суспільного виробництва, зокрема: 

реструктуризації суб’єктів господарювання; посиленню імпортозаміщення 

або протекціонізму; дотриманню економічних законів конкуренції; 

забезпеченню ефективного обігу капіталу; прямій державній підтримці 

галузей або окремих суб’єктів господарювання. Також автори відзначають 

роль кластеризації і податкового регулювання у підвищенні ефективності 

ресурсозбереження [23, с. 45]. Відповідно виникають передумови виникнення 

негативних наслідків від міжсистемних зв’язків між елементами механізмів 

ресурсозбереження та механізмів перебігу споріднених економічних процесів. 

Усунення такої проблеми обумовлює вимоги гнучкості і багатозадачності до 

механізму формування політики ресурсозбереження. Ця особливість 

відображає дію закону різноманітності Ешбі, згідно якого у механізм 

формування державної політики ресурсозбереження має закладатися здатність 

вирішення більшого кола завдань, порівняно із забезпеченням перебігу 

процесів ресурсозбереження.  

Підвищеної уваги науковців при формуванні організаційно-економічних 

механізмів ресурсозбереження різних рівнів ієрархії привертають методи та 

критерії оцінювання ефективності ресурсозбереження. Необхідно відзначити 

схожість теоретико-методичних засад, згідно яких ефективність 

функціонування організаційно-економічних механізмів віддзеркалюється 

через результативність політики ресурсозбереження.  

Так Г.М. Маслова досліджуючи регіональні аспекти управління 

ресурсозбереженням у якості критерію ефективності механізму регіонального 

рівня вбачає дотримання рівноваги (рис. 1.9). І.С. Баландіна у складі оцінки 

ефективності механізму ресурсозбереження на рівні підприємства (для 

будівельної галузі) пропонує критерії що відображають безпосередні (прямі) 

результати ресурсозбереження, а також удосконалення та розвиток 

підприємства в окремих сферах господарювання [10, с. 92]. 
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Рисунок 1.9 – Критерій ефективності механізму ресурсозбереження 

(побудовано за [94, с. 149])  

 

Такий підхід до формування критеріїв дозволяє визначити широту 

охоплення і, відповідно, рівень значущості механізмів ресурсозбереження як 

для суб’єкта господарювання, так і для формування державної політики 

ресурсозбереження: 

− зростання питомої ресурсоефективності – що відображено за рахунок 

зниження матеріаломісткості та енергомісткості за місцями виникнення 

витрат і носіями витрат; 

− поліпшення ресурсного забезпечення – що відображено через 

зниження плинності кадрів зокрема; 

− поліпшення фінансового і майнового стану (зростання стійкості) – що 

відображено через зниження собівартості, збільшення прибутку; 

− зростання потенціалу – що відображено через підвищення 

інвестиційної привабливості; 

− підвищення конкурентоспроможності – що відображено через 

зростання обсягів виробництва і реалізації продукції. 

Разом з тим, прояв ефектів ресурсозбереження носить не лише 

поелементну, а процесну і процедурну специфіку. Така специфіка обумовлена 

підвищенням технологічної інтенсифікації, керованості, гнучкості, 

адаптивності, швидкості здійснення, стабільності та надійності виробничо-

господарських операцій [110]. Тому виявлення причинно-наслідкового зв’язку 

ресурсозбереженням із дотичними середовищами та сферами господарювання 

дозволяє отримати перелік безсумнівних вигід: 
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– здійснювати об’єктивне, релевантне і всеохоплююче оцінювання 

результатів державної політики ресурсозбереження; 

– визначати найбільш ефективні форми та засоби реалізації державної 

політики ресурсозбереження у співставленні із дією конкретних домінуючих 

факторів середовища; 

– виявляти альтернативні перспективи і шляхи трансформації економіко-

технологічного укладу які доцільно передбачити у державній політиці 

ресурсозбереження з метою розвитку держави, бізнесу і суспільства;  

– доводити переваги ресурсозберігаючого способу господарювання у 

відповідності із рівнями ієрархії держаної політики ресурсозбереження, що 

посилює мотивацію та підвищує дисципліну виконання політики. 

Таким чином, узагальнюючи науково-методичні підходи з даної 

проблематики, доцільно представити авторську концепцію механізму 

формування державної політики ресурсозбереження (рис. 1.10). 

Запропонована концепція є абстрактним, системним і послідовним 

відображенням елементів, зв’язків та процесів, необхідних для ефективного 

формування державної політики ресурсозбереження. Функціонування 

механізму відбувається згідно обумовлених причинно-наслідкових і логіко-

структурних зв’язків. Групування елементів та процесів у формуванні 

державної політики ресурсозбереження виконано у відповідності до етапів 

алгоритму функціонування механізму. За критерієм спорідненості задач, дій 

(процесів) та результатів у механізмі формування політики ресурсозбереження 

доцільно виокремити п’ять ключових етапів. 

1-й етап – аналітичний. На цьому етапі має відбуватись комплексний і 

всеохоплюючий аналіз ресурсоспоживання та ресурсного потенціалу 

національної економіки. Метою етапу є визначити існуюче становище та 

отримати повну характеристику щодо поточного ресурсовикористання, 

наявного ресурсного потенціалу, здійснити їх співставлення, а також виявити 

існуючі недоліки, проблеми, перешкоди та наслідки для економіки. 
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Рисунок 1.10 – Концепція механізму формування державної політики ресурсозбереження (ДПР)  

(розроблено автором з урахуванням [10, 20, 24, 81, 93, 94, 96, 129, 154, 163, 216]) 7
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У складі етапу одним із завдань комплексного аналізу має бути 

проведення бенчмаркінгу з іншими країнами по кількісним, якісним і 

структурним показникам використання ресурсів, а також за рівнями 

господарювання, видами діяльності та з урахуванням інших ознак. 

2-й етап – дослідницький. На цьому етапі має відбуватись виявлення 

рушійних сил і чинників ефективного ресурсовикористання та 

ресурсозбереження, їх розподіл та ранжування за відповідними ознаками, а 

також встановлення міжсистемних і міжкатегоріальних зв’язків і 

закономірностей у ресурсозбереженні. Узагальнена мета етапу – дати 

відповідь з позицій забезпеченості і використання ресурсів на питання щодо 

фактичних векторів руху, необхідності перетворень і перспективи майбутніх 

досягнень, з урахуванням визначальних сил і обумовленостей 

ресурсовикористання. Тому, на даному етапі, також буде доцільним дослідити 

на основі моделювання реально доступні альтернативні шляхів розвитку 

економіки. 

3-й етап – пошуковий. На цьому етапі відбувається формування 

концептуальних засад державної політики ресурсозбереження. Головна мета 

етапу – створення підґрунтя політики, визначення стратегій, цілей, завдань, 

інструментарію та засобів її здійснення. Одним із ключових елементів має 

бути обґрунтування важелів стимулювання та мотивації ресурсозбереження, 

оскільки саме вони обумовлюють дієвість окремих методів та інструментів 

політики. У цьому аспекті слід звернути увагу на стохастичні зв’язки між 

елементами окремих етапів політики та їх вплив на загальний процес. Така 

специфіка розглянута Н.О. Кондратенко у механізмі прийняття рішень 

ресурсозбереженні на регіональному рівні ресурсозбереження [70, с. 177]. 

4-й етап – проектний. На цьому етапі відбувається створення засад, 

необхідних для ефективного впровадження та адміністрування державної 

політики ресурсозбереження, що обумовлює як визначення форм реалізації, 

так і формування інфраструктури політики. Головна мета етапу – приведення 
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усіх складових державної політики ресурсозбереження у стан та вигляд, 

необхідний для її ефективного виконання. Це пов’язано із різноманітними 

середовищами держави, суспільства, бізнесу, а також фокусуванням на 

окремих секторах суспільного виробництва. 

5-й етап оцінювальний. Мета етапу – визначити результати виконання 

політики, виявити недоліки та її критичні сторони з метою подальшого 

удосконалення і підвищення ефективності. При цьому, критерії оцінювання 

мають охоплювати усі аспекти і результати політики ресурсозбереження, тому 

їх групування доцільно здійснити наступним чином: 

– прямі показники споживання і ефективності використання ресурсів, 

що відображають абсолютне і питоме ресурсоспоживання, як у фактичних, так 

і порівняльних вимірниках: обсяги ресурсів за видами і природою споживання, 

ресурсомісткість та ресурсовіддача на одиницю результату, економія та 

питома економія, віддача заходів ресурсозбереження та інші аналогічні 

показники; 

– показники підвищення функціональності використання ресурсів, що 

відображають оптимізацію і удосконалення зв’язків, процесів та операцій, 

внаслідок заходів політики ресурсозбереження, наприклад: рівень та ефекти 

від кластеризації, комбінування, супутнього виробництва і когенерації, 

циркулярності і зростання ступеня корисного виходу, інші аналогічні 

показники; 

– показники розвитку ресурсно-продуктивної бази, що відображають 

виявлення, підвищення і розширення складових ресурсного потенціалу та 

виробничого потенціалу: визначення альтернатив та ресурсів-замінників; 

встановлення нових практично-придатних властивостей і характеристик 

традиційних ресурсів, зростання потужностей і забезпеченості праці, 

зниження трансформаційних і передаточних втрат, підвищення 

відтворюваності за просторово-часовими ознаками та інші аналогічні 

показники; 
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– показники розвитку ресурсопов’язаних сфер, що відображають 

позитивні впливи політики ресурсозбереження, як-то: показники 

інвестиційної та інноваційної активності, покращення екології та зменшення 

негативного впливу, зростання рівня оплати праці за рахунок економії 

ресурсів, задоволеність соціальних потреб та вимог, інші аналогічні 

показники; 

– показники зростання стійкості та зміцнення господарювання, що 

відображають покращення окремих аспектів діяльності внаслідок заходів 

політики ресурсозбереження як на рівні підприємства, так і держави: 

зростання прибутку та фінансової стійкості, вивільнення капіталу та грошових 

коштів, скорочення тривалості виробничих і господарських циклів, 

підвищення конкурентоспроможності, зростання економічної безпеки та інші 

показники. 

Необхідно відзначити, що при абстрактній концептуальній інтерпретації 

механізму має закладатися адекватна послідовність етапів та процесів, що є 

визначальною засадою ефективного функціонування такого механізму в 

реаліях держави. Таким чином, детальне розроблення і реалізація на практиці 

концепції механізму формування державної політики ресурсозбереження 

дозволить забезпечити ефективне виконання політики та створити передумови 

для активізації ресурсозбереження. 
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Висновки до 1-го розділу 

 

1.  На підставі систематизації наукових підходів до поняття 

«ресурсозбереження», аналізу напрямів державної економічної політики, 

функціонально-наслідкових взаємозв’язків між економічною політикою і 

політикою ресурсозбереження було встановлено, що формування державної 

політики ресурсозбереження являє собою складний багатоаспектний процес, 

що ґрунтується на теоретико-методичних і концептуальних засадах дії 

об’єктивних економічних законів. Системне співвідношення сфер 

господарської діяльності суб’єктів і напрямів державної економічної політики 

визначає мету та цілі, спрямованість, пріоритети, методи та інструменти 

державної політики ресурсозбереження. Характер впливу окремих груп 

чинників ресурсозбереження, як внутрішнього так і зовнішнього середовища 

дозволив сформувати базисні концептуальні засади механізму формування 

державної політики ресурсозбереження, функціонування якого забезпечить 

наукову обґрунтованість та ефективність формування державної політики 

ресурсозбереження. 

2. Дослідження та систематизація ресурсів для суб’єкту 

господарювання, особливостей їх залучення у господарську діяльність та 

підходів до вибору методів ресурсозбереження суб’єктами господарювання 

дозволили встановити, що державну політику ресурсозбереження слід 

розглядати як комплекс відповідних заходів, який має бути спрямований як на 

досягнення конкретного цільового результату, так і на формування 

конкурентних умов національного економічного середовища в цілому. Такий 

підхід дозволяє встановити особливості та напрями формування ефективної 

державної політики ресурсозбереження і здійснити їх систематизацію. 

3. Розробленні наукові принципи формування ефективної державної 

політики ресурсозбереження на основі синтезу загальних економічних 

принципів, а також принципів управління, конкуренції, державного 
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регулювання економіки, підприємницької діяльності та ресурсозбереження 

дозволяють сформувати функціональні зв’язки між елементами механізму 

формування ефективної державної політики ресурсозбереження. Дотримання 

запропонованих принципів при побудові механізму формування державної 

політики ресурсозбереження забезпечує ефективну координацію між 

суб’єктами політики ресурсозбереження, створює взаємоузгодженість та 

спільну спрямованість заходів політики ресурсозбереження на досягнення 

поставлених цілей, встановлює адекватне співвідношення між визначеними 

завданнями і наявним забезпеченням політики ресурсозбереження, сприяє 

сталому, планомірному та ефективному соціально-економічному розвитку 

території, регіону, держави. 

4. Застосування наукового підходу на основі піраміди потреб Маслоу 

до поведінки суб’єкта господарювання щодо ресурсозбереження довело, що 

ефективність методів та інструментів ресурсозбереження цілком залежить від 

того, наскільки вони будуть здатні забезпечити достатню мотивацію для 

суб’єкта господарювання, ґрунтуючись на прояві спонукальної сили 

внутрішнього та/або зовнішнього походження відповідно до існуючого 

економічного середовища. Оскільки відправною точкою є прийняття рішення 

суб’єктом господарювання щодо певного виду ресурсозберігаючої діяльності, 

то одним із ключових завдань політики ресурсозбереження має бути 

формування сукупності об’єктивних чинників впливу, за умови, що вихідним 

базисом є суб’єктивні потреби, пріоритети та якості суб’єктів 

господарювання. Ефективність державної політики ресурсозбереження буде 

цілком залежати від гармонійної та адекватної інтеграції сукупності чинників 

економічної поведінки суб’єкта господарювання щодо здійснення 

ресурсозбереження. 

5. Встановлено вплив причинно-наслідкового зв’язку між типом 

виробничої системи і моделі ринку суб’єктів господарювання на вибір методів 

ресурсозбереження, що визначають закономірності функціонування 
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ресурсозбереження. Найбільш значущими чинниками впливу є специфіка 

ресурсовикористання у аспектах технічної й економічної ефективності, та 

можливість істотно впливати на ринкову кон’юнктуру, що визначає практичну 

ефективність відповідних груп методів ресурсозбереження: адміністративно-

правових, економічних, організаційно-управлінських і техніко-технологічних. 

Такий підхід дозволяє моделювати поведінку суб’єктів господарювання 

відповідно до заходів здійснення державної політики ресурсозбереження та 

здійснювати евристичне прогнозування ймовірних наслідків і результатів 

державної політики ресурсозбереження. 

6. Запропоновано концепцію механізму формування ефективної 

державної політики ресурсозбереження, який включає сукупність процесів та 

дій щодо створення, забезпечення, функціонування і вдосконалення системи 

економічних відносин між суб’єктами і об’єктами процесу формування 

політики ресурсозбереження, передбачає особливості впливу окремих груп 

чинників, враховує складові ефекту ресурсозбереження, визначає умови, 

форми, методи та інструменти реалізації політики ресурсозбереження та 

дозволяє оцінити ефективність політики ресурсозбереження відповідно до 

встановлених критеріїв. З урахуванням особливостей сучасної динаміки 

розвитку світових економічних відносин та спрямованості на інноваційний 

розвиток, розроблена концепція дозволила визначити завдання механізму 

формування державної політики ресурсозбереження у його функціональних 

складових, розв’язання яких забезпечить ефективну реалізацію 

ресурсозбереження в Україні. 

 

Основні положення 1-го розділу дисертації відображені у наукових 

працях автора [186; 188; 189; 195; 198; 202; 239]. 

  



78 

 

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Аналіз процесів ресурсоспоживання та ресурсозбереження в 

Україні 

 

Тенденції ресурсоспоживання в економіці країни та ресурсозберігаюча 

активність цілком залежать від ефективності механізмів формування і 

реалізації політики ресурсозбереження. Таку залежність правомірно 

розглядати з двох точок зору. Перша полягає в тому, що державна політика є 

показником (критерієм) рівня сприйняття стану конкретного економічного 

середовища, адекватності оцінювання прямих і непрямих залежностей між 

його складовими, механізмів взаємодії, потреб і умов щодо стабільного 

функціонування та розвитку. Друга точка зору виходить з того, що тенденції 

ресурсоспоживання та ресурсоефективності є закономірним агрегованим 

результатом дієвості політики ресурсозбереження та форм її реалізації, 

узагальнюючої ефективності всього комплексу заходів, теоретико-

методичних засад та інструментарію, якісною характеристикою дотримання 

процесуальних і процедурних вимог. При цьому визначальною має бути 

перша точка зору, а друга є похідною та доповнює сутність першої. 

Виявленню сучасних проблем та перешкод ресурсозбереженню 

присвячена значна кількість досліджень, де наводиться велика кількість 

пропозицій щодо вдосконалення заходів політики та поліпшення ефективності 

чинних інструментів ресурсозбереження [2; 6; 22; 57; 68; 69; 97; 109; 124; 148; 

213; 215]. Але їх загальним недоліком є переважна дискретність аналізу, що 

призводить до неврахування комплексності існуючих проблем та, у підсумку, 

ставить під сумнів можливість їх реального застосування. 

Для характеристики об’єкту аналізу необхідним є розгляд соціально-
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економічного середовища в Україні, яке являє собою інституційну одиницю 

макрорівня. В такому аспекті стан економічного середовища визначається 

через сукупність таких ознак: 

- результати володіння цінностями або активами (ресурсами у сенсі 

факторів виробництва), їх обмін або передачу прав власності на них; 

- здатність раціонально приймати економічні рішення і брати участь в 

економічній діяльності;  

- спроможність оптимально приймати на себе зобов'язання і укладати 

контракти; 

- можливість ефективно організовувати взаємодію інституційних 

одиниць. 

Узагальнення порівняльних оцінок соціально-економічного середовища 

України, за такого підходу, доцільно здійснити із використанням міжнародних 

рейтингів які визначаються світовими організаціями. Хоча протягом окремих 

періодів часу й відбувались позитивні зрушення України у цих рейтингах, 

станом на 2015 р. характеристика наступна [58; 59; 228, 235; 241, 242; 243]: 

- рейтинг сприяння бізнес-середовищу (Doing Business) – 96 місце з 189 

країн; 

- рейтинг економічної свободи (Heritage Foundation and Wall Street 

Journal) – 161 місце зі 178 країн; 

- рівень процвітання (Legatum Institute) – 63 місце з 142 країн; 

- рівень сприйняття корупції (Transparency International) – 142 місце з 190 

країн; 

- індекс людського розвитку ООН (United Nations Development Program) 

– 81 місце з 166 країн. 

Згідно «Індексу глобальної конкурентоспроможності 2015-2016» 

Україна посіла 79 місце з 140 країн за конкурентоспроможністю економіки в 

цілому, за надійністю банківського сектору – 140 місце з 140 країн, за 

ефективністю державного сектора – 130 місце з 140 країн, за податковим 
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навантаженням на бізнес – 118 місце з 140 країн. За глобальним інноваційним 

індексом (складений Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, 

Корнельським університетом та міжнародною бізнес-школою «Insead») 

Україна посідає 63 місце зі 143 країн. Тому правомірно вважати, що 

ресурсозбереження, як одна зі складових економічної діяльності, та процеси 

що в ній відбуваються, є результатом існуючого стану економічного 

середовища, а отже притаманні йому недоліки і проблеми закономірно 

відображають специфіку загальноекономічних тенденцій. 

Як слушно зазначає А.І. Шаповал, економіка України на початок ХХІ ст. 

мала істотні проблеми щодо ефективності використання природно-ресурсного 

потенціалу, внаслідок чого утворюються високі витрати ресурсів на одиницю 

національного ВВП (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Порівняння природоємності ВВП України (наведено за [215, с. 199]) 

Країна 
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загальної  

природо ємності  

(середнє значення) 

4-х 

індексів 

5-ти 

індексів 

Середнє за країнами світу 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Україна 14,31 8,80 15,25 2,83 2,33 10,30 8,70 

Молдова 8,78 6,58 13,38 2,33 3,16 7,77 6,85 

Росія 7,44 5,80 7,89 2,69 0,21 5,95 4,80 

Румунія 3,06 2,26 3,45 1,10 1,13 2,46 2,20 

Польща 1,84 1,44 2,81 0,61 2,40 1,68 1,82 

Словаччина 2,95 2,96 2,77 0,11 0,21 2,19 1,80 

Білорусь 2,47 2,22 2,78 0,53 0,59 2,00 1,72 

Угорщина 1,70 1,54 1,76 0,06 0,65 1,27 1,14 

Франція 0,62 0,72 0,39 0,27 2,66 0,50 0,93 

 

На думку окремих дослідників, істотний вплив здійснюють 

зовнішньоекономічні фактори, а саме залежність від постачання енергоносіїв. 

Так, Т.Г. Логутова та О.В. Полторацька визначають вплив на економіку саме 
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нафти і газу, які застосовуються в усіх сферах економічної діяльності, оскільки 

коливання на ринку нафти формує цінову політику як на промислові, так і на 

продовольчі товари [83]. На їхню думку, ця залежність є найбільш актуальною 

для добувної, металургійної, хімічної, машинобудівної та будівельної галузей. 

Тому на основі дослідження А.І. Шаповал правомірно зробити висновок, що 

аналіз ресурсоспоживання має здійснюватись з урахуванням двох груп 

чинників [215, с. 202]: 

– технічної (технологічної) складової – вплив стану та техніко-

технологічного рівня продуктивних сил; 

– структурної складової – вплив змін макроекономічних пропорцій в 

економіці. 

Іншим аспектом аналізу тенденцій ресурсоспоживання і 

ресурсозбереження є об’єктивність індикаторів і показників. З цього приводу 

І.П. Вовк зазначає, що оцінювання ефективності ресурсовикористання слід 

розглядати не лише з позицій співвідношення «результати/витрати» для 

окремого суб’єкта господарювання, а і як поняття, що стосується розподілу 

ресурсів, товарів тощо [21, с. 108]. На її думку, формування показників 

ефективності використання ресурсів має ґрунтуватися на таких принципах: 

– застосування показників повинно надавати рекомендації для 

управління ресурсозбереженням; 

– виконання показниками стимулювальної функції у процесі 

збільшення ефективності ресурсозбереження; 

– збереження взаємозв’язку системи показників ефективності 

використання ресурсів та ресурсозбереження. 

Тому оцінка раціонального використання ресурсів повинна 

здійснюватися не через один найважливіший показник, а через систему 

показників. Необхідно також врахувати припущення Ю.О. Набатової та 

В.Г. Бабенко-Левади, які доводять, що сучасне ресурсоспоживання 

формується під впливом не технічної і внутрішньовиробничої специфіки, а як 
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результат певних виробничих відносин, де на перше місце виходить фактор 

управління, який повинен швидко адаптуватись до кризових умов, бути більш 

гнучким щодо ціноутворюючої ланки та короткостроковим, як в системі 

реалізації так і в системі виробництва [111]. При цьому, зміна умов соціально-

економічного розвитку в країні впливає на горизонт ресурсозбереження, 

оскільки умови визначають пріоритетність стратегій суб’єктів 

господарювання – від середньострокових і довгострокових до 

короткострокових і оперативних, що в свою чергу формує кон’юнктуру, 

актуалізує чи деактуалізує ресурсозбереження. З цього приводу Т.І. Батракова 

доводить, що ефективність на рівні підприємства має прояв у широкому і 

локальному аспектах [13]:  

– у широкому – за ступенем задоволення попиту споживачів; 

– у локальному – системою часткових показників, що характеризують 

окремі підсистеми або елементи підприємства.  

Таким чином, оцінювання тенденцій ресурсоспоживання та 

ресурсозбереження слід розглядати як певну модель, що відображає 

залежності між процесами, які відбуваються в економічному середовищі. 

Основними причинами високої ресурсомісткості національного 

продукту в Україні, як зазначає Н.В. Мельничук, є [101, с. 189]: 

– застаріла техніка і технологія виробництва (енергоємність та 

матеріалоємність продукції в більшості галузей національної економіки 

мінімум в 2-3 рази перевищують показники розвинутих країн); 

– несприятлива структура промислового виробництва з переважанням 

матеріалоємних, енергоємних виробництв і низькою часткою наукоємних 

підприємств та сервісного обслуговування; 

– відсутність необхідних рециркуляційних систем використання 

ресурсів, включаючи системи переробки відходів; 

– відсутність адекватних правового та економічного механізмів 

стимулювання розвитку екологічно безпечних технологій і природоохоронних 
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систем; 

– відсутність ефективного контролю за охороною навколишнього 

середовища; 

– недостатній кваліфікаційний рівень працюючих і низький ступінь їх 

обізнаності про прогресивні ресурсоефективні технологічні системи. 

Дослідження ресурсоспоживання та ресурсозбереження вимагає 

визначення сукупності оцінювальних показників, за якими здійснюється 

аналіз. В цьому аспекті доцільно звернутись до праці І.В. Чикало, яка 

здійснила групування та аналіз методичних підходів щодо оцінювання 

ресурсоефективності [212, с. 54-56]. Автором було виділено вісім підходів за 

складовими оцінки та результуючими показниками, внаслідок чого 

ресурсоємність слід розглядати з таких позицій: 

– агрегований макроекономічний показник, що акумулює економічні 

результати виробництва і відображає стан використання ресурсів країни у 

процесі створення ВВП; 

– детермінанта конкурентоспроможності держави та її економічної 

безпеки; 

– напрям виявлення резервів для забезпечення підвищення 

ефективності використання ресурсів у процесі створення одиниці ВВП; 

– результат функціонування виробничої системи, що проявляється у 

зміні конкурентоспроможності та досягненні економіко-екологічного та 

соціального ефектів.  

Тому стан ресурсоспоживання та ресурсозбереження є похідним від 

рівня розвитку та стану продуктивних сил національної економіки. 

Продуктивними силами є засоби виробництва та трудові ресурси, які є 

базовими елементами економіки як виробничої функції. Від рівня розвитку 

продуктивних сил істотно залежить ефективність використання інших видів 

ресурсів: матеріальних, природніх, фінансових, тощо. В той же час 

використання матеріальних та нематеріальних ресурсів сприяє підвищенню 
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продуктивності та інноваційному розвитку продуктивних сил. Зокрема в 

аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень 

зазначаються такі сучасні загрози [3, с. 74-80]:  

– дестимулювання підприємницької діяльності внаслідок збереження 

глибоких інституційних проблем української економічної системи, що стає 

одним із потужних чинників поглиблення економічної депресії в Україні; 

– катастрофічне погіршення інвестиційного клімату, що обумовлює 

низьку інвестиційну привабливість економіки країни, неспроможність 

залучати інвестиції для модернізації економіки, розвитку інноваційних і 

технологічно складних виробництв та спричиняє значний відплив іноземних 

інвестицій у кризові періоди; 

– гальмування інноваційних процесів, які є вирішальною умовою 

забезпечення стійкого економічного розвитку на середньострокову і тривалу 

перспективу, що стримує структурні перетворення в економіці, не дозволяє 

сформувати нову якість економічної системи та забезпечити 

конкурентоспроможність економіки; 

– критичний стан основних засобів, ступінь зношеності яких у 

більшості видів економічної діяльності невпинно зростає, що зумовлює 

перешкоди технологічній модернізації економіки, втрати від їх низької 

ефективності, збереження високого рівня ресурсомісткості виробництва; 

– високий рівень енергоємності вітчизняної економіки та нераціональна 

структура споживання паливно-енергетичних ресурсів, що зумовлює низьку 

конкурентоспроможність української продукції; 

– збереження малоперспективної моделі міжнародної спеціалізації 

України як виробника й експортера сировинної та низькотехнологічної 

продукції, що призводить до посилення залежності національної економіки від 

коливань зовнішньоекономічної кон’юнктури та економічної політики 

торговельних партнерів. 

Тому дослідження тенденцій ресурсоспоживання у аспекті формування 
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економічної політики держави має сконцентрувати увагу на характеристиці 

інституційної одиниці як виробничої функції. 

На підставі офіційних статистичних матеріалів нами було розраховано 

показники динаміки та проаналізовано тенденції макроекономічних 

показників розвитку України (Додаток Б, розраховано за [37; 114; 169]). 

Згідно розрахунків, наведених у Додатку Б, правомірно зробити 

наступні висновки. Аналіз динаміки ВВП України свідчить, що протягом 

2005-2014 рр. відбулось зростання ВВП України у фактичних цінах з 457,3 

млрд. грн. до 1566,7 млрд. грн. у 2014 р., тобто у 3,43 рази (рис. 2.1). Так само 

зростав й реальний ВВП у порівнянні до попереднього року. Проте, якщо взяти 

за базове порівняння рівень 2005 р., то за цей самий період рівень реального 

ВВП практично не змінився.  

 

Рисунок 2.1 – Динаміка ВВП України за 2005-2014 рр.  

(побудовано за табл. Б.1) 
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але вплив наслідків кризи призвів до зменшення суспільного виробництва та 

падіння ВВП у 2009 р. на 15,07% до попереднього року та практично досягнув 

рівня 2005 р. З 2010 р. відбулось незначне підвищення рівня реального ВВП, 

яке лишалось сталим до 2013 р. включно. Зменшення рівня ВВП у 2014 р. 

пов’язане як з політичною і економічною нестабільністю, так і виключенням 

доданої вартості АР Крим та окупованих східних територій. Рівень ВВП у 

2014 р. в порівнянні з 2005 р. зменшився на 0,43%. Варіація рівня ВВП склала 

5,93%, тобто правомірно вважати, що істотних зрушень у результатах 

суспільного виробництва не відбулося.  

Аналогічна тенденція спостерігається у показниках макроекономічної 

ефективності – чистого внутрішнього продукту і чистого національного 

доходу (рис. 2.2 та рис. 2.3).  

 

Рисунок 2.2 – Динаміка чистого внутрішнього продукту України 

за 2005-2014 рр. (побудовано за табл. Б.1) 
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Протягом 2005-2014 рр. (за приведення даних макроекономічних 

показників до бази 2005 р.) не відбулось змін у зростанні масштабів 

національної економіки, правомірно вважати що відбувалось лише просте 

відтворення суспільного виробництва, що є однією з ознак сталої 

ресурсоефективності та значної ресурсомісткості. Такі результати вплинули 

на зменшення приросту чистого багатства (рис. 2.4), який почав знижуватись 

на тлі зростання ВВП у 2008 р., а у 2013 р. досягнув від’ємного значення. 

 

Рисунок 2.3 – Динаміка чистого національного доходу України  

за 2005-2014 рр. (побудовано за табл. Б.1) 
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Протягом 2005-2014 рр. істотно зросла вартість основних засобів (за 

первісною вартістю) – з 1276,2 млрд. грн. у 2005 р. до 13752,1 млрд. грн. у 2014 

р., або у 10,78 рази. Але за залишковою вартістю (що відображає запас 

придатності) зростання склало лише у 3,44 рази. При цьому рівень зносу (як 

співвідношення між зносом і первісною вартістю) зріс з 48,16% до 83,46%. 

Аналогічно характеризує стан основних засобів і приведення показників до 

співставлення з 2005 р. Придатність основних засобів практично не змінилась, 

а отже відсутні істотні якісні зміни у засобах виробництва національної 

економіки. 

 

Рисунок 2.4 – Динаміка чистого багатства України 

за 2005-2014 рр. (побудовано за табл. Б.1) 
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відхилень зайнятих в економіці і на суб’єктах господарювання в межах 13,6% 
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(783,1 тис. осіб та 689,5 тис. осіб відповідно), проте варіація різниться майже 

в 1,9 рази. Якщо в цілому в економіці зайнятість характеризується практично 

сталими абсолютними показниками, то по зайнятості на суб’єктах 

господарювання виокремлюються певні тенденції як щодо збільшення 

кількості трудових ресурсів, так і щодо їх зменшення. Це пов’язано із 

динамікою діяльності суб’єктів господарювання. Зменшення зайнятості у 

2014 р. пов’язане із вилученням даних по АР Крим та територій АТО. Таким 

чином, протягом 2005-2014 рр. економіка України характеризувалась 

практично сталими обсягами використання продуктивних сил, що вплинуло 

на однакову результативність суспільного виробництва що свідчить про 

відсутність зрушень в економіці та незмінність технологічного укладу. 

Показники ефективності національної економіки (частка валової 

доданої вартості у загальному обсязі випуску продукції, співвідношення 

чистого внутрішнього продукту до валового внутрішнього продукту та 

чистого національного доходу до валового внутрішнього продукту) також 

свідчать про аналогічні тенденції (рис. 2.5). 

Рисунок 2.5 – Динаміка макроекономічних показників ефективності 

національної економіки за 2005-2014 рр. (побудовано за табл. Б.2) 
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В аспекті технічного ресурсоспоживання і технічної 

ресурсоефективності існують значні обмеження щодо застосування чинників 

інтенсифікації суспільного виробництва, оскільки за умов незмінності 

технологічного укладу істотний соціально-економічний розвиток можливо 

здійснити лише екстенсивними методами, що означає постійне зростання 

обсягів залучення ресурсів. 

Віддача основних засобів на одну грн. ВВП протягом 2005-2014 рр. за 

первісною вартістю зменшилась з 0,358 до 0,114 грн./грн. або в 3,14 рази 

(рис. 2.6). Якщо взяти віддачу з погляду рівня придатності основних засобів 

(за залишковою вартістю), то вона не зазнала істотних змін, хоча протягом 

2005-2014 рр. відбувались коливання (середньоквадратичне відхилення 

склало 0,06 грн./грн., варіація – 8,28%). Отже якісних змін щодо ефективності 

використання основних фондів не відбулося, коливання спричинені 

екстенсивними чинниками. 

 

Рисунок 2.6 – Динаміка показників віддачі основних засобів  

за 2005-2014 рр. (побудовано за табл. Б.2) 
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Аналогічно вигляд має динаміка ефективності використання трудових 

ресурсів (рис. 2.7). Якщо за фактичними показниками спостерігається істотне 

зростання продуктивності суспільного виробництва з 22,1 тис. грн. у 2005 р. 

до 86,7 тис. грн. у 2014 р. (у 3,92 рази), то у приведенні до 2005 р. 

продуктивність праці практично не змінилась (варіація 4,75%), хоча слід 

відзначити, що у 2014 р. порівняно з 2005 р. вона зросла на 13,9%. 

 

Рисунок 2.7 – Динаміка показників виробітку за 2005-2014 рр. 

(побудовано за табл. Б2) 
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рази. Такі співвідношення ще раз доводять про сталість технологічного укладу 

національної економіки, а отже про екстенсивність природи чинників 

споживання ресурсів. Враховуючи нестабільність очікувань щодо зміни 

економічного середовища, правомірно вважати, що існуюча протягом 2005-

2014 рр. економічна політика комплексно не сприяла істотним якісним змінам 

у підвищенні ефективності ресурсоспоживання. 

У структурі національної економіки найбільший вклад у ВВП 

забезпечують такі види економічної діяльності (в середньому за 2005-

2014 рр.): переробна промисловість – 14,5%; оптова та роздрібна торгівля, 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,5%; сільське лісове та 

рибне господарство – 7,7%; транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність – 7,6%. При цьому частка промисловості в цілому у ВВП 

протягом 2005-2014 рр. зменшилась з 26,3% до 19,3%, а сфери послуг навпаки 

зросла (табл. Б.3). Причиною таких структурних змін стало зменшення обсягів 

промислового виробництва. Протягом 2012-2014 рр. спостерігається 

тенденція до його зменшення, в той час як невиробнича сфера 

характеризується зростанням (табл. Б.4).  

Аналогічним чином змінювалась динаміка обсягів реалізованої 

продукції та витрат на неї за видами економічної діяльності (табл. Б.5). Проте 

частка промисловості протягом 2005-2014 рр. в обсягах реалізації 

підвищилася з 32,17% до 35,15%, тоді як частка оптової та роздрібної торгівлі, 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів зменшилася з 44,72% до 

40,26%. В середньому структура обсягів реалізованої продукції за 2005-

2014 рр. представлена наступним чином: 

– сільське, лісове та рибне господарство – 2,99%; 

– промисловість – 32,63%; 

– будівництво – 3,54%; 

– оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів – 43,58; 
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– транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

– 5,27%; 

– тимчасове розміщування й організація харчування – 0,46%; 

– інші види послуг – 11,53%. 

Відмінні тенденції мають зміни обсягів реалізованої продукції. 

Номінально з 2005 р. по 2014 р. її обсяг зріс у 2,77 рази, проте враховуючи 

коригування на дефлятор, її зростання відбувалось лише до 2008 р. У 2009 р. 

обсяг реалізованої продукції зменшився і не подолав рівня 2005 р. 

Найбільша частка основних засобів має місце у двох видах економічної 

діяльності – промисловість та транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність (табл. Б.6). Найбільша частка трудових ресурсів 

притаманна сільському, лісовому та рибному господарству, промисловості, 

оптовій та роздрібній торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та 

мотоциклів (табл. Б.7). Причому сільське, лісове та рибне господарство і 

промисловість – це сфера переважно матеріального виробництва, де 

відбувається створення матеріальних цінностей, коли в інших сферах 

відбувається їх перерозподіл та доповнення.  

Тому для більш детального визначення тенденцій необхідно встановити 

еластичність валової доданої вартості та реалізованої продукції відносно 

задіяних ресурсів за видами економічної діяльності (табл. 2.2) із 

застосуванням гіпотези трьох секторів економіки [46; 67; 117; 149]. Розподіл 

робочої сили між трьома секторами змінюється за гіпотезою наступним 

чином. Перша фаза – це традиційна цивілізація, де відсоток робочої сили у 

первинному секторі складає 70%, у вторинному секторі – 20 %, у третинному 

секторі – 10%. На цій фазі науковий розвиток суспільства ще є недостатнім, 

машини майже не використовуються. Цей рівень відповідає середньовічній 

Європі та сучасним країнам, що розвиваються. Друга фаза – це перехідний 

період, де відсоток робочої сили у первинному секторі складає 20%, у 

вторинному секторі – 50%, у третинному секторі – 30%. 
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Таблиця 2.2 

Середній розподіл ресурсів в економіці України за 2005-2014 рр. по 

секторам (розраховано автором) 

Показники 

Види економічної діяльності 

1 сектор 

(сільське, 

лісове та рибне 

господарство) 

2 сектор 

(промисловість 

та будівництво) 

3 сектор  

(сфера послуг) 

Частка ВВП, % 7,70 26,30 53,50 

Частка в обсязі реалізованої продукції 

(РП), % 
2,99 36,17 60,84 

Питома вага основних засобів, % 2,82 24,36 69,44 

Питома вага зайнятих, %  16,91 22,26 60,83 

Питома вага операційних витрат, % 1,96 33,54 64,50 

Еластичність ВВП за основними 

засобами 
2,73 1,08 0,77 

Еластичність ВВП за трудовими 

ресурсами 
0,455 1,181 0,88 

Еластичність ВВП за рівнем витрат 3,929 0,784 0,829 

Еластичність РП за основними 

засобами 
1,06 1,485 0,876 

Еластичність РП за трудовими 

ресурсами 
0,177 1,625 1,002 

Еластичність РП за рівнем витрат 1,526 1,078 0,943 

 

У первинному секторі на цій фазі використовуються машини, що 

зменшує потребу в трудових ресурсах. Внаслідок цього зростає попит на 

виробництво машин, що сприяє розвитку вторинного сектора. Водночас 

зростає частка третинного сектора, зокрема фінансів, а також сила держави в 

економіці. Третя фаза – це постіндустріальна цивілізація, де відсоток робочої 

сили у первинному секторі складає 10%, у вторинному секторі – 20 %, у 

третинному секторі – 70%. На цій фазі автоматизація первинного і вторинного 

секторів досягає такого рівня, що потреба в робочій силі значно зменшується. 

Водночас зростає попит на робочу силу в третинному секторі. Розвиток 

третинного сектору на цій стадії є настільки значним, що в ньому іноді 

виділяють додаткові сектори: четвертинний, що зосереджений навколо 

інформаційний технологій та п’ятинний – сектор послуг, неорієнтованих на 

прибуток. Ця ситуація відповідає сучасним розвинутим країнам та 
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постіндустріальному суспільству. 

За розподілом зайнятих економіка України практично наближається до 

третьої фази. Проте слід зазначити, що незважаючи на даний розподіл ресурсів 

між секторами, основний внесок у ВВП та обсяги продукції здійснюється за 

рахунок 2 сектору, а саме промислового виробництва, оскільки на кожний 

відсоток розподілу загальної кількості ресурсів у промисловість 

забезпечується вищий приріст результату. Тобто ефективність 

ресурсовикористання саме 2-го сектору є вихідною базою зростання 

продуктивності національної економіки в цілому, оскільки розвиток 

третинного сектору цілком залежить від первинного і вторинного. Специфіка 

ж первинного сектору полягає у тому, що його продуктивність в першу чергу 

істотно залежить від кількісно-якісних характеристик природніх ресурсів, які 

практично неможливо змінити цілеспрямованими екстенсивними чинниками 

(порівняно з вихідним потенціалом), тому основний шлях полягає у 

інтенсифікації природокористування. 

За вертикальною структурою витрат найбільша частка матеріальних 

витрат припадає на промисловість 73,36% (табл. Б.8). Так само на 

промисловість припадає більша частка амортизаційних відрахувань, витрат на 

оплату праці та соціальні відрахування. На оптову й роздрібну торгівлю, 

ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів  припадає істотна частка 

вартості товарів та послуг придбаних для перепродажу – 81,12%, але слід 

зважити на те, що ця складова є результатом виробництва інших видів 

економічної діяльності (первинного і вторинного секторів). Тому правомірно 

зробити висновок, що основний результат витрат формується у сфері 

матеріального виробництва, яке в свою чергу (з урахуванням даного 

коригування) є основним видом економічної діяльності, де споживається 

найбільша частка суспільних ресурсів. Саме тому ця складова витрат 

характеризується найбільшою варіацією – від 27,95% до 197,98% за різними 

видам економічної діяльності. Зокрема, на думку Н.О. Кондратенко, 
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багатофакторність економічної політики держави визначає складність її 

аналізу, проте одним із провідних напрямів економічної політики у сучасних 

умовах є комплексне ресурсозбереження, в першу чергу для підприємств 

промисловості та пов’язаних з ними сфер [67, с. 178]. 

Горизонтальна структура витрат  також свідчить про істотний рівень 

матеріаломісткості та низьку частку витрат на оплату праці національної 

економіки (табл. Б.9). Горизонтальна структура витрат свідчить, що основна 

частка відтворення спрямовується саме у поточне (або циклічне) 

ресурсоспоживання, що не створює умов для накопичення резервів і 

формування потенціалу щодо істотного розвитку продуктивних сил. Це 

проявляється у тяжінні до прихованої сировинно-орієнтованої спеціалізації 

національного виробництва, коли суспільний продукт більш-менш 

конкурентоспроможний за рахунок «здешевлення» окремих видів ресурсів 

(як-то вартість праці). При цьому варіація частки матеріальних витрат є була 

низькою та не перевищувала 2,5% для виробничої сфери. В цілому ж 

економіка України характеризується високим рівнем витрат на 1 грн. 

реалізованої продукції практично за всіма видами економічної діяльності, 

окрім сільського, лісового та рибного господарства (рис. 2.8). 

В середньому за досліджуваний період рівень витрат складав: 

– в цілому в економіці – 0,91 грн./грн.; 

– сільське, лісове та рибне господарство – 0,72 грн./грн.; 

– промисловість – 0,86 грн./грн.; 

– будівництво – 0,89 грн./грн; 

– оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів – 0,96 грн./грн.; 

– транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

– 0,94 грн./грн.; 

– тимчасове розміщування й організація харчування – 0,91 грн./грн.; 

– інші види послуг – 0,87 грн./грн.
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Рисунок 2.8 – Динаміка рівня витрат в економіці України за 2005-2011 рр. (побудовано за табл. Б.10)
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Енергетична ефективність національної економіки є однією із ключових 

характеристик ресурсозбереження, про що наголошується у багатьох 

дослідженнях і програмних документах. Якісна зміна енергетичної складової 

суспільного виробництва віддзеркалює стратегічні зрушення і 

результативність у переході до прогресивного технологічного укладу 

економіки [145; 178]. Аналогічний підхід відображений у концепціях 

міжнародних організацій, де у якості постулату сталого розвитку закладені 

критерії «озеленення» економіки, які також підлягають впровадженню в 

Україні [30; 54; 112; 221]. Згідно методики Міжнародного енергетичного 

агентства (ІАЕ) видатки енергії вимірюються в мільйонах або тисячах тон 

нафтового еквіваленту (мтне, ктне). Основними індикаторами є загальне 

постачання первинної енергії (ЗППЕ) на один долар ВВП, та на один долар 

ВВП за паритетом купівельної спроможності (ЗППЕ/ВВП, ЗППЕ/ВВП ПКС). 

Інформація щодо загального кінцевого споживання (ЗКС) енергоресурсів  

дозволяє розрахувати кінцеве енергоспоживання на одиницю ВВП (ЗКС/ВВП, 

ЗКС/ВВП ПКС).  

Тенденції питомих показників енергетичних видатків за 2008–2014 рр. 

свідчать про незначне підвищення енергоефективності економіки України 

(рис. 2.9). У 2014 р. ВВП України склав 134,02 млрд. дол. США (у цінах 

2010 р.), що у 1,15 рази менше ніж у 2008 р., а ЗППЕ склало 105,68 мтне, або 

зменшилося порівняно з 2008 р. у 1,27 рази. Разом з тим, загальне кінцеве 

споживання за цей період зменшилося у 1,35 рази. Таким чином, 

співвідношення ЗКС/ЗППЕ зменшилось з 0,62 у 2008 р. до 0,58 у 2014 р., що 

відображає негативний вплив ефекту масштабу на енергоефективність. 

Співвідношення між кінцевим споживанням і первинним постачанням 

характеризує як ефективність перетворення енергетичних ресурсів, так і 

специфіку видів економічної діяльності країни. У 2014 р. співвідношення 

ЗКС/ЗППЕ для окремих країн складало: у Німеччині – 0,71; у Франції – 0,61; 

у Польщі – 0,69; у Білорусі – 0,73. Проте порівняння за ЗППЕ та ВВП свідчить 
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не на користь України. У 2014 р. ЗППЕ по Німеччині складало 306,07 мтне, що 

перевищувало значення по Україні у 2,89 рази. При цьому ВВП Німеччини 

склав 3624,17 млрд дол. США (у цінах 2010 р.), що перевищує значення ВВП 

в України у 27,04 рази. Аналогічні співвідношення мають місце у порівнянні 

показників із Францією – перевищення у 2,29 за ЗППЕ та у 20,37 за ВВП, та 

Польщею – у 0,89 за ЗППЕ та у 3,99 за ВВП. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динаміка енергоефективності України  

за 2008–2014 рр. (розраховано автором за [234]) 

 

Низька енергоефективність української економіки погіршується за 

рахунок слабкості національної валюти. Для України у 2014 р. розбіжність 

енергоефективності за ЗППЕ/ВВП та ЗППЕ/ВВП ПКС складала 2,55 рази, для 

Німеччини – 0,89 рази, Франції – 0,9 рази та Польщі – 1,64 рази. Зниження 

курсу гривні створює сприятливі умови для експортно орієнтованих галузей 

української економіки, проте призводить до дестимулювання 

енергоефективності у промисловості. З урахуванням частки імпортних 

енергоносіїв у структурі енергоспоживання такі негативні наслідки 

відображаються на економічній активності та рівні добробуту населення. 
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Динаміка енергоефективності істотно залежить від змін використання 

енергоресурсів у видовій та продуктовій структурі, що дозволяє розмежувати 

вплив кількісних і якісних чинників (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 

Розподіл енергії за первинним постачанням і кінцевим споживанням в 

окремих країнах світу (розраховано автором за [234]) 

Показники 

Україна Німеччина Франція Польща 

2008 2010 2012 2014 2014 2014 2014 

ктне % ктне % ктне % ктне % ктне % ктне % ктне % 

ЗППЕ,  

у тому числі: 
134642 100,00 132428 100,00 122512 100,00 105683 100,00 306070 100,00 242642 100,00 94018 100,00 

вугілля 41799 31,04 38251 28,88 42545 34,73 35576 33,66 79602 26,01 9288 3,83 49313 52,45 

сира нафта 11166 8,29 11497 8,68 5073 4,14 3043 2,88 94012 30,72 55459 22,86 24640 26,21 

нафтопродукти 3202 2,38 1682 1,27 6559 5,35 7645 7,23 7000 2,29 14790 6,10 –2655 –2,82 

природній газ 52805 39,22 55229 41,70 43019 35,11 33412 31,62 63356 20,70 32585 13,43 13401 14,25 

ядерна енергія 23566 17,50 23387 17,66 23653 19,31 23191 21,94 25312 8,27 113748 46,88 0 0,00 

гідроенергія 990 0,74 1131 0,85 901 0,74 729 0,69 1684 0,55 5403 2,23 188 0,20 

геотермальна, 

сонячна та інші 
4 0,00 4 0,00 53 0,04 134 0,13 8842 2,89 2350 0,97 698 0,74 

біопаливо та 

відходи 
1689 1,25 1597 1,21 1695 1,38 1934 1,83 29179 9,53 14792 6,10 8218 8,74 

електроенергія –579 –0,43 –349 –0,26 –987 –0,81 –725 –0,69 –2914 –0,95 –5778 –2,38 186 0,20 

теплова енергія 0 0,00 0 0,00 0 0,00 745 0,70 –3 0,00 5 0,00 29 0,03 

ЗКС, 

у тому числі: 
82872 100,00 73933 100,00 72548 100,00 61460 100,00 216322 100,00 147652 100,00 65271 100,00 

вугілля 10068 12,15 7987 10,80 8717 12,02 9180 14,94 6787 3,14 3158 2,14 11861 18,17 

сира нафта 0 0,00 10 0,01 9 0,01 8 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

нафтопродукти 13532 16,33 12548 16,97 12481 17,20 10141 16,50 92099 42,57 67305 45,58 20952 32,10 

природній газ 34147 41,20 28396 38,41 26605 36,67 20955 34,10 49942 23,09 28228 19,12 10406 15,94 

ядерна енергія 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

гідроенергія 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

геотермальна, 

сонячна, інші 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 709 0,33 129 0,09 37 0,06 

біопаливо та 

відходи 
1207 1,46 984 1,33 1030 1,42 1201 1,95 13532 6,26 10898 7,38 5744 8,80 

електроенергія 11612 14,01 11526 15,59 11839 16,32 11041 17,96 44104 20,39 35718 24,19 10824 16,58 

теплова енергія 12306 14,85 12481 16,88 11865 16,35 8933 14,53 9148 4,23 2217 1,50 5446 8,34 

 

Протягом 2008-2014 рр. в Україні основними джерелами первинного 

постачання енергетичних ресурсів були вугілля і природній газ, які 

використовуються як для перетворення в інші види енергії, так і кінцевого 

споживання, а також ядерна енергетика, яка перетворюється в електроенергію. 

Позитивною тенденцію стало зростання частки альтернативних джерел енергії 

(геотермальної, сонячної та іншої): з 4 ктне у 2008 р. до 134 ктне у 2014 р. 
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Проте їх частка у первинному енергобалансі в 2014 р. складала лише 0,13%. В 

той же період у Німеччині частка альтернативних джерел складала 2,89%, у 

Франції – 0,97%, в Польщі – 0,74%. Показовою є відмінність часток біопалива 

та відходів у якості джерел енергії. В Україні протягом 2008-2014 рр. ця частка 

складала 1,25-1,83% при відносно незначній зміні обсягу пропозиції 

біопалива, яка зросла на 15%. У 2014 р. в Німеччині біопаливо та відходи 

займали 9,53% первинного постачання, Франції – 6,1%, Польщі – 8,74%. При 

цьому первинне енергопостачання в Польщі в 1,12 рази менше ніж в Україні, 

первинне постачання біопалива переважає у 4,25 рази. Структурні зміни 

протягом 2008-2014 рр., які відбулися в ЗКС та ЗППЕ, свідчать не про сталі 

тенденції оптимізації енергоспоживання, а про вплив ситуативних чинників 

економічного середовища.  

Результати досліджень вказують на значний наявний потенціал 

енергозбереження в Україні. Досягнення Україною середнього значення 

енергоефективності за країнами ЄС дозволить скоротити енергоспоживання 

на 32,3 мтне, що рівноцінно близько 40 млрд. куб. м природного газу, тобто 

майже дорівнює його споживанню та удвічі перевищує імпорт в Україну у 

2014 р. Найбільший потенціал енергозбереження зосереджено у житловому 

секторі (11,0 мтне або 34%), у промисловості (9,2 мтне або 28%), а також в 

секторі трансформації електроенергії на ТЕС (21%) [105]. Промисловість є 

найбільшим кінцевим споживачем вугілля – 91,59%. Найбільшими кінцевими 

споживачами електроенергії є житлове господарство – 43,62%, промисловість 

– 35,73%, торгівля та послуги – 18,26%. Найбільша частка у кінцевому 

споживанні природного газу припадає на житлове господарство – 56,04% і 

промисловість – 15,86%. При цьому в промисловості споживання газу 

скоротилося з 9687 ктне у 2008 р. до 5272 ктне у 2012 р., та до 3324 ктне у 

2014 р. Таке скорочення пов’язано із зменшенням обсягів промислового 

виробництва і модернізацією окремих підприємств металургійного 

комплексу. ВДВ промисловості з 2008 по 2014 рр. у співставних цінах 
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зменшилася на 42,5%, промислове споживання електроенергії зменшилося на 

18%, але на 7% зросло промислове споживання вугілля. Частка біопалива і 

відходів, яку використовує українська промисловість, коливається на рівні 4–

4,5%, тоді як у Німеччині – 27,59%, Франції – 11,89%, Польщі – 31,96%. 

Щодо неефективності використання ресурсного потенціалу 

В.Ф. Савченко відзначає, що економічна система України посідає дев’яте 

місце у світі за сукупністю природних і створених можливостей розвитку 

національної економіки. Автор наводить дані, що вартість корисних копалин 

у розрахунку на душу населення за оцінками фахівців складає від 150 до 200 

тис. дол. США, при цьому більш як третину експортного доходу Україна 

отримує від реалізації мінерально-сировинної продукції [149, с. 8-9]. 

І.В. Новикова також вказує на нестійкість тенденцій ресурсоефективності, 

пов’язуючи їх з інвестиційною та інноваційною активністю [117, с. 108].  

Слід зазначити, що ресурсозбереження досить складно оцінювати 

статистично, адже воно є надзвичайно комплексним поняттям, що охоплює 

дуже широкий спектр заходів, які призводять до оптимізації виробничих 

процесів, зростання продуктивності праці та поліпшення умов виробництва. 

На сьогоднішній день ресурсозбереження не є відокремленим економічним 

напрямком, до стану якого можна було б знайти агреговану статистичну 

інформацію. Державний комітет статистики України представляє інформацію 

щодо стану ресурсозбереження в країні через призму інноваційної діяльності, 

яка є невід’ємною складовою ресурсозбереження, однією з його ключових 

характеристик. 

Економіко-політична нестабільність та інші обставини, що в цілому 

формують якість економічного середовища, визначають поточні коливання 

ресурсоспоживання та відсутність позитивної динаміки ресурсоефективності, 

а звідси й кількісно-якісні характеристики ресурсозбереження. Оскільки за 

дослідженням інвестиційного клімату України серед членів Американської 

торговельної палати, 75% респондентів визначило корупцію як головну 
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перешкоду ефективного розвитку в економіці, то без відсутності політичної 

волі державної влади у розв’язанні даних проблем, важко очікувати 

позитивних зрушень у ресурсозбереженні [180]. 

Таким чином, результати дослідження ресурсоефективності, процесів 

ресурсоспоживання та ресурсозбереження вказують на необхідність 

підвищення ефективності державної політики ресурсозбереження, що, в 

першу чергу, полягає в удосконаленні механізму її формування. Разом з тим, 

аналіз довів неможливість формування політики ресурсозбереження 

відокремлено від державної економічної політики, яка визначає загальні 

умови господарювання та формує базові засади розвитку національної 

економіки. Це в свою чергу потребує проведення діагностики методів та 

інструментів державної політики ресурсозбереження задля визначення умов їх 

ефективного застосування, а отже забезпечення та створення таких умов при 

формуванні і здійсненні держаної політики ресурсозбереження. 
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2.2. Діагностика методів та інструментів державної політики 

ресурсозбереження 

 

Державна політика формується і реалізовується на основі організаційно-

правового та фінансово-економічного забезпечення, підсумковим результатом 

якої є інтеграція всього комплексу заходів державної політики відповідно до 

ресурсно-цільового забезпечення. Згідно чинної нормативно-правової бази 

[47; 48; 136; 137] саме державні програми є кінцевою формою уособлення 

державної політики. Державні програми визначені як комплекс 

взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання 

найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або 

адміністративно-територіальних одиниць, оскільки здійснюються з 

використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за 

строками виконання, складом виконавців і ресурсним забезпеченням. На 

думку фахівців, саме державні цільові програми (ДЦП) є ключовим важелем 

здійснення державної політики [175; 210]. Тому аналіз стану, процесу 

виконання та результатів державних програм, що мають прямий або 

опосередкований вплив на формування і реалізацію політики 

ресурсозбереження, віддзеркалює ефективність державної політики у даній 

сфері. 

Протягом останніх 10-15 років в Україні була розроблена, затверджена 

та виконувалася велика кількість ДЦП за окремими напрямами 

господарювання – від 20 до 70 програм у різні роки. ДЦП мають відмінні 

масштаби охоплення, терміни реалізації та цільове призначення: соціальні, 

економічні, екологічні, науково-технічні, інші. Незважаючи на 

різноспрямованість програм, вони є інструментом формування передумов та 

створення системи ресурсозбереження, здійснюючи вплив на фінансове, 

інноваційне, технологічне та інфраструктурне забезпечення 

ресурсозбереження (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Відображення державної політики ресурсозбереження у державних 

цільових програмах (систематизовано автором) 

Програма  
Дата 

прийняття 

Цільове 

фінансування, 

млн. грн. 

Ключові індикатори щодо ресурсозбереження 

1 2 3 4 

Програма економічних 

реформ на 2010-2014 рр. 

«Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна 

економіка, ефективна 

держава» 

02.06.2010  В межах 

поточних 

державних 

видатків 

– збільшення частки інноваційно активних 

промислових підприємств з 10,7% до 25%;  

– підвищення наукоємності ВВП за рахунок усіх 

джерел фінансування з 0,95% до 1,5%; 

– підвищення питомої енергоефективності економіки 

не менш ніж на 20% до кінця 2014 р. 

Комплексна програма 

розвитку фінансового 

сектору України до 2020 р. 

18.06.2015 В межах 

поточних 

державних 

видатків 

– індекс споживчих цін не вище 5% річних; 

– рівень номінальних ставок за новими кредитами у 

національній валюті не вище 12% 

Державна програма 

розвитку машинобуду-

вання на 2006-2011 рр. 

18.04.2006 Загальний 

обсяг – 31602, 

у т.ч.: 

державний 

бюджет – 

271,5; 

інші джерела 

– 31330,5 

– наповнення внутрішнього ринку інноваційною 

продукцією власного виробництва до рівня 70–80%;  

– збільшення загального обсягу промислового 

виробництва до 60% за рахунок зростання 

продуктивності праці 

Державна цільова 

економічна програма 

енергоефективності і 

розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних 

видів палива на 2010-2017 

рр. 

01.03.2010  Загальний 

обсяг – 

344650, у т.ч.: 

державний 

бюджет – 

6340 

місцеві 

бюджети – 

15000; 

інші джерела 

– 323310 

– зниження рівня енергоємності ВВП на 20% до 2008 

р.; 

– частка енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії 

та альтернативних видів палива 2015 р. не менше 

10%; 

– зменшення обсягу виробничих витрат на 10%, 

невиробничих втрат енергоносіїв – на 25%; 

– створення умов для залучення фінансових ресурсів 

для оновлення та модернізації виробничих фондів; 

– обсяг заміщення природного газу в енергетичному 

балансі держави з 2016 р. не менше 15 млрд. куб. м,  

нафтопродуктів – 1 млн. тон; 

– зменшення обсягу використання природного газу 

для виробництва теплової енергії на опалення 

житлового фонду, на 60%, будівель бюджетних 

установ – на 35%; 

– зменшення на 50% обсягу видатків державного 

бюджету на фінансування надання комунальних 

послуг з енергозабезпечення бюджетним установам; 

– зменшення на 25% споживання імпортованого 

природного газу; 

– зменшення на 15–20% обсягу використання 

природних ресурсів (води, корисних копалин, 

атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення 

обсягу споживання паливно–енергетичних ресурсів 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 

Державна програма 

активізації розвитку 

економіки на 2013-2014 

рр. 

27.02.2013  Різні 

джерела, 

без 

конкретної 

регламента

ції 

– зростання реального валового внутрішнього 

продукту на 2,5–3,4% у 2013 р. та на 3–4% у 2014 

р.; 

– зниження щороку рівня енергоємності ВВП на 

1,5–3% 

Державна програма 

розвитку внутрішнього 

виробництва. 

Безстрокова, перший 

етап до 2015 р. 

12.09.2011  Різні 

джерела, 

без 

конкретної 

регламента

ції 

– створення високорентабельних, менш 

енергоємних та екологічно чистих виробництв, 

здатних конкурувати на внутрішньому і 

зовнішньому ринку; 

– збільшення у структурі вітчизняної економіки 

частки високотехнологічних виробництв; 

– використання у повному обсязі наявних трудових 

і сировинних ресурсів та виробничих потужностей; 

– зменшення залежності від імпорту товарів, що 

дасть змогу в 2013–2015 роках знизити темпи 

щорічного приросту імпорту товарів до 9–9,5%; 

– реалізація 160 інвестиційних проектів у різних 

галузях економіки сумарною вартістю 350 млрд. 

грн. 

Державна цільова 

економічна програма 

«Створення в Україні 

інноваційної інфраструкту-

ри» на 2009-2013 рр. 

14.05.2008 Загальний 

обсяг – 

близько 257, 

у т.ч.: 

державний 

бюджет – 

близько 

103,92 

– розвиток мережі нових елементів інноваційної (400 

одиниць), і як наслідок – створення понад 10 тис. 

нових робочих місць для висококваліфікованих 

спеціалістів;  

– збільшення до 10 тисяч кількості суб'єктів малого 

підприємництва, що реалізують інноваційні проекти; 

- підвищення не менш як на 5% інноваційної 

активності промислових підприємств;  

– прискорення темпів виробництва інноваційної 

продукції не менш як на 20%;  

– залучення близько 7 млрд. гривень інвестицій для  

реалізації інноваційних проектів 

Державна цільова 

науково-технічна програма 

«Розроблення і освоєння 

мікроелектронних 

технологій, організація 

серійного випуску 

приладів і систем на їх 

основі» на 2008-2012 рр. 

21.11.2007 Загальний 

обсяг – 80, у 

т.ч.: 

державний 

бюджет – 60; 

інші джерела 

– 20 

– науково–дослідні та конструкторські розробки, 

прискорення науково–технічного прогресу; 

 – освоєння та виробництво нових видів техніки та 

технологій світового рівня 

Державна цільова 

науково-технічна програма 

«Нанотехнології та 

наноматеріали» на 2010-

2014 рр. 

28.10.2009 Загальний 

обсяг – 1847,1 

у т.ч.: 

державний 

бюджет – 

1682,3; 

інші джерела 

– 164,8 

– розроблення нанотехнологій для хімічної 

промисловості, енергетики виготовлення біологічно 

активних речовин та багатофункціональних 

пристроїв наноелектроніки; 

– створення інноваційних передових технологічних 

виробництв 

Загальнодержавна 

програма розвитку 

мінерально-сировинної 

бази України на період до 

2030 р. 

21.04.2011 Загальний 

обсяг – 

189000, у т.ч.: 

державний 

бюджет – 

26100; 

інші джерела 

– 162900 

– створення власного виробництва необхідних видів 

мінеральної сировини, що ввозяться з інших країн і 

без яких неможлива робота діючих металургійних та 

деяких інших підприємств; 

– розбудова власної мінерально–сировинної бази 

найважливіших стратегічних видів корисних копалин 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 

Програма модернізації 

систем теплопостачання на 

2014-2015 рр. 

17.10.2013 Загальний 

обсяг – 27845, 

у т.ч.: 

державний 

бюджет – 

1516; 

місцеві 

бюджети – 

4330; 

інші джерела 

– 21999 

– зміна структури споживання первинних 

енергетичних ресурсів за рахунок використання 

місцевих і вторинних енергетичних ресурсів, 

відновлювальних і нетрадиційних видів енергії та 

альтернативних видів палива, систем 

електротеплопостачання; 

– впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих технологій; 

– економія первинних енергетичних ресурсів в обсязі 

49,6% за рахунок здійснення структурних і 

технологічних енергозберігаючих заходів 

Програма розвитку 

інвестиційної та 

інноваційної діяльності в 

Україні.  

Період 2011-2015 рр., 2 

етапи 

02.02.2011 Різні джерела, 

без 

конкретної 

регламентації 

– модернізація виробництва, впровадження 

енергоефективних та енергозберігаючих проектів;  

– використання капітальних вкладень переважно на 

придбання високотехнологічного обладнання; 

– залучення щорічно додатково інвестиції в обсязі 

більш як 10 млрд. гривень 

Програма сприяння 

зайнятості населення та 

стимулювання створення 

нових робочих місць на 

період до 2017 р. 

15.10.2012 Різні джерела, 

без 

конкретної 

регламентації 

– запровадження інноваційних технологій 

забезпечення підвищення продуктивності праці; 

– стимулювання створення нових робочих місць у 

сферах енерго– та ресурсозбереження; 

– розвиток підприємницької ініціативи економічно 

активного населення у пріоритетних сферах 

економіки 

 

Разом із вищезазначеними ДЦП, виконувалась значна кількість програм 

ресурсозбереження, що мали природоохоронну, рекреаційну та екологічну 

спрямованість, зокрема: Загальнодержавна цільова програма захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2013-2017 рр.; Загальнодержавна цільова програма «Питна вода 

України» на 2011-2020 рр.; Загальнодержавна програма формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.; Державна цільова 

програма «Ліси України» на 2010-2015 рр.; Державна цільова програма 

реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 

2015 р. та інші. 

Аналітичні дослідження фахівців та результати моніторингу виконання 

ДЦП Державною аудиторською Службою України свідчать про 

незабезпеченість і неефективність програм в цілому [18; 32; 166; 210]. 

Головною проблемою застосування ДЦП протягом усього періоду є 

недостатнє фінансування – жодного року не відбулося повноцінне 
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фінансування усього пакету програм. Наприклад, протягом 2015 р. було 

заплановано до виконання 38 ДЦП, з яких 11 мали економічну і 3 науково-

технічну спрямованість. По трьом програмам не було надано звіти щодо їх 

виконання, за шістьма програмами взагалі не відбулося фінансування. Планові 

обсяги фінансування ДЦП у 2015 р. мали скласти 197,4 млрд. грн., у тому 

числі за рахунок державного бюджету – 44,3 млрд. грн., місцевих бюджетів – 

8,1 млрд. грн., а з інших джерел – 145 млрд. грн. Тобто недержавне 

фінансування в цілому передбачалось на рівні 73,46%. Фактично 

фінансування склало 51,9 млрд. грн. або 26,29%, зокрема економічних 

програм – 23,2%, соціальних програм – 110,4%. При цьому фактичне 

фінансування за рахунок державного бюджету склало 29,8 млрд. грн., 

місцевих бюджетів – 1,6 млрд. грн., з інших джерел – 20,5 млрд. грн. Таким 

чином, виконання за джерелами склало: державний бюджет – 67,27%, місцеві 

бюджети – 19,75%, інші джерела – 14,14%.  

Разом із вищезазначеною нормативною базою, аналіз ефективності 

виконання ДЦП має здійснюватися згідно методичних рекомендацій щодо 

проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання 

державних цільових програм, затверджених наказом Мінекономіки №742 від 

24.06.2010 р. Дана методика ґрунтується на використанні системи показників 

та індикаторів, які обчислюються як співвідношення фактичних і планових 

показників виконання програмних завдань за фінансуванням, 

результативністю, економічним результатом та синергетичним економічним 

ефектом. Методика передбачає використання як формалізованих, так і 

специфічних показників, залучення експертних оцінок та визначення 

інтегральної комплексної оцінки. Аналітично-інформаційною базою мають 

бути форми звітності за виконанням конкретних ДЦП по етапам або періодам 

їх реалізації. Це дозволяє оцінити фактичний стан, визначити рейтинг та 

пріоритетність окремих заходів програми в цілому, що є необхідним для 

внесення коректив на майбутнє. Проте, наприклад, з 38 програм у 2015 р. по 
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26 програмам було порушено терміни подання звітності, по 12 програмам – не 

забезпечено збір повної інформації від виконавців, по 29 програмам – 

замовниками взагалі не здійснювався аналіз ефективності їх виконання. Також 

Мінекономрозвитку встановив, що 22 ДЦП не відповідають вимогам чинного 

законодавства щодо їх розроблення, і жодна з програм не містить необхідних 

специфічних індикаторів оцінювання результатів, що унеможливлює 

об’єктивний аналіз ДЦП [166]. 

Це свідчить про те, що формування як державної політики так і політики 

ресурсозбереження має критичні недоліки, незважаючи на обмеженість 

фінансових ресурсів і ситуативні економічні перешкоди. Тому причини 

неефективності методів та інструментів державної політики 

ресурсозбереження слід вбачати у наступному [32; 166; 210]: 

– недостатня якість дослідження вихідних характеристик економічного 

середовища, відсутність гнучкості та ймовірних прогнозних сценаріїв 

розвитку економічного середовища; 

– декларативність характеру більшості програм, в окремих випадках 

відсутність конкретних ключових індикаторів, поверхневий розподіл 

компетенцій між суб’єктами політики щодо ресурсного забезпечення і 

виконання заходів, незабезпеченість громадського контролю; 

– ігнорування вимог чинного законодавства, відсутність державної 

адміністративної дисципліни як серед виконавців, так і серед замовників ДЦП, 

управлінська непрофесійність конкретних виконавців; 

– необґрунтованість поставлених цілей і засобів їх досягнення, 

недосконалість механізму координації між формуванням і реалізацією 

програм, неузгодженість планів з реальними можливостями фінансування 

програм. 

Такі підходи та дисципліна виконання щодо державної політики не 

дозволяє в повній мірі задіяти усі доступні в Україні методи та інструменти 

політики ресурсозбереження. Навіть незважаючи на ряд прийнятих 
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документів, таких як «Енергетична стратегія України на період до 2030 р.», 

Закони України «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела 

енергії», а також створення Асоціації «Енергоефективні міста України», 

розробку нормативно-методичного забезпечення для розроблення програм 

енергоефективності та енергозбереження, супроводу реалізації програм з 

енергозбереження, порядку конкурсного відбору та державної підтримки, 

фінансування відповідної ДЦП у 2015 р. склало близько 1,5% від 

запланованого. Таким чином, потенціал енергоефективності реалізовується 

повільно, незважаючи на всі зусилля влади, громадськості та підтримку 

міжнародних організацій. 

Порівняльний аналіз економічних механізмів ресурсозбереження 

розвинених країн і України вказує на недоліки функціонуючої системи та 

ключові проблеми, пов’язані з реалізацією ресурсозбереження 

[25; 33; 123; 160; 173]. В.І. Тітяєв та Н.С. Гетало відзначають, що в Україні не 

створена дієва система стимулюючих механізмів, а тому гальмування процесів 

ресурсозбереження пов’язано із незацікавленістю усіх суб’єктів економічного 

середовища. На думку авторів, на дану ситуацію додатково здійснюють 

негативний вплив незбалансована цінова політика, незадовільна кредитна 

політика, нераціональна податкова і амортизаційна політика та митне 

законодавство, які в цілому перешкоджають вирішенню проблем 

ресурсозбереження [173, с. 221-224].  

Ю. Давидова та В. Струк наголошують, що питання удосконалення 

механізмів державної політики ресурсозбереження потребує негайного 

вирішення шляхом адаптації європейського досвіду. На їхню думку, 

забезпечення дієвості усіх доступних важелів та інструментів 

ресурсозбереження буде неможливим без створення цілісної державної 

політики, яка має бути інтегрована у комплекс галузевих стратегій [33, с. 165]. 

При цьому, дослідники відзначають недостатню розвиненість саме 

економічних методів та інструментів ресурсозбереження (табл. 2.5).  
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Таблиця 2.5 

Економічні методи та інструменти управління ресурсозбереженням 

(подано за [160, с. 73; 173, с. 223]) 

Методи та інструменти управління 
Застосування в 

Україні 
Застосування у 

світі 
Примусові економічні методи управління 

права власності: 
- на володіння природними ресурсами 
- на використання природних ресурсів 
- підприємницькі права 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

ринкові права: 
- право на викиди 
- ліміти використання природних ресурсів 
- зобов’язання/застави 

 
- 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 

фіскальні інструменти: 
- податки на емісію 
- податки на використовувані природні ресурси 
- податки на продукцію 

 
+/- 
+/- 
- 

 
+ 
+ 
+ 

система платежів: 
- плата за використання природних ресурсів 
- плата за забруднення навколишнього середовища 
- плата за погіршення якості природних ресурсів 
- адміністративні платежі 
- санкції, штрафи 
- виплати за зниження якості довкілля 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

інструменти цінового регулювання: 
- лібералізація ресурсних ринків 
- цінові гарантії 

 
- 
- 

 
+ 
+ 

Заохочувальні економічні методи управління 
фіскальні інструменти: 
- диференціація податків 
- податкові пільги на інвестиції в ресурсозбереження 
- податкові пільги на виробництво ресурсоефективної продукції 
- податкові пільги на здійснення ресурсозберігаючої діяльності 
- прискорена амортизація ресурсозберігаючого устаткування 

 
+/- 
- 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

митні інструменти: 
- підвищення митних тарифів на імпорт ресурсовитратної 

продукції та технологій 
- диференціація митних тарифів на експорт ресурсоефективної 

продукції та технологій (насамперед інноваційних) 
- підвищення мита на експорт продукції галузей первинної 

обробки 
- зниження або звільнення від сплати мита експортної продукції 

високотехнологічних галузей 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

фінансові інструменти: 
- субсидіювання 
- преміювання 
- гранти 
- дотації 
- позики, кредити 
- державне замовлення 
- страхування 
- система багаторівневих фондів ресурсозбереження 
- пільгові лізингові схеми 
- перфоманс-контрактинг 

 
+/- 
- 

+/- 
- 

+/- 
+/- 
- 
- 

+/- 
+/- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

цінові інструменти: 
- цінове програмування 
- цінове стимулювання 

 
- 
- 

 
+ 
+ 

 
Примітки: «+» – застосовується в повній мірі; 

             «+/-» – застосовується не в повній мірі; 
             «-» – не застосовується. 
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Так, за порівнянням В.І. Тітяєва та Н.С. Гетало, в Україні не 

застосовуються 2/3 від кількості інструментів, що діють у розвинених країнах, 

а такі інструменти як лізингові схеми, державні замовлення та державні гранти 

взагалі нерозроблені. Хоча І.М. Сотник уточнює певні приклади застосування 

цих інструментів, але теж відзначає що вони носять випадковий, а не 

систематичний характер. Відповідно сучасна державна політика 

ресурсозбереження орієнтована у більшій мірі на застосуванні методів 

адміністративного характеру. Разом з тим, адміністративні методи у певних 

випадках теж не мають достатніх умов щодо їх повноцінного використання. 

Зокрема М.А. Вознюк відзначає, що такі інструменти як енергетичний аудит, 

енергетичний та екологічний менеджмент потребують повноти обліку витрат 

ресурсів для отримання достовірної інформації, і ця проблема, передусім, 

стосується значної кількості невеликих за масштабами суб’єктів 

господарювання. Автор наводить дані експертних оцінок, згідно яких, через 

дану проблему розбіжність реальних обсягів енергоспоживання може 

різнитися з офіційними на 150-260% [25, с. 179]. 

У зарубіжній практиці, де інструменти стимулювання і підтримки 

ресурсозбереження мають значне поширення, останнім часом значного 

розвитку набувають методи та інструменти інституційного характеру, а також 

їх оптимальні комбінації з економічними та адміністративними методами. Так, 

Ю. Давидова та В. Струк досліджуючи енергетичну політику Європейського 

Союзу відзначають, що разом із такими складовими як цінове регулювання, 

фіскальне регулювання, надання субсидій, застосовуються інструменти 

«форматування» суспільного середовища [33, с. 166-169]: 

– консультаційні послуги енергетичних компаній, що надаються з 

енергозбереження промисловим споживачам (Австрія, Швейцарія); 

– активна реклама нових енергозберігаючих технологій, конструкцій та 

обладнання, що може здійснюватися спеціально створеними організаціями 

(Великобританія, Данія); 
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– маркування продукції за рівнем енергоспоживання, у тому числі 

автомобілів і будівель (практично всі країни ЄС); 

– добровільні угоди компаній різних видів економічної діяльності з 

громадськістю щодо зниження енергоспоживання (більшість країн ЄС); 

– самостійний моніторинг енергоспоживання з подальшим звітом перед 

відповідною установою. 

Аналізуючи зарубіжний досвід ресурсозбереження О.Р. Онищенко 

пропонує систематизацію механізмів ресурсозбереження на підставі 

комплексного підходу, що має включати інструменти регулювання 

найважливіших сфер господарської діяльності: структурно-інвестиційний, 

грошово-кредитний, податковий, ціновий, нормативно-правовий, програмно-

цільовий, інформаційний, адміністративно-організаційний, управлінський та 

стимулюючий [123]. Автор вважає, що в умовах українських реалій державна 

політика ресурсозбереження має бути трансформована у певну форму довірчо-

партнерських відносин між державною владою та бізнесом, що дозволить 

консолідувати зусилля та отримати синергетичний ефект. 

Проте сучасний стан економічного середовища характеризується 

суперечливістю чинників впливу різноманітних сфер походження, що не 

дозволяє повноцінно застосувати інноваційні підходи у політиці 

ресурсозбереження, які присутні у розвинених країнах. Першочергові 

проблеми полягають у негативному впливі ринкових чинників та необхідності 

адекватних механізмів регулювання економіки, що знову ж таки має 

найбільший прояв у сфері використання енергетичних ресурсів, оскільки 

підвищення енергоефективності економіки залежить як від техніко-

технологічних характеристик споживання, так і від вартості енергоресурсів. 

Так, за аналітичними оцінками вартість 1 тне імпортованого енергоресурсу в 

2008 р. складала 349,8 дол. США, в 2012 р. – 563,0 дол. США, у 2013-2014 рр. 

відбулось її зменшення на 21,8% [100]. Такі тенденції негативно впливають на 

загальну вартість імпортованих енергоносіїв, оскільки нівелюють фізичне 
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зменшення імпорту. Відповідно, ефективність політики енергозбереження 

формується під впливом порівняльної цінності енергоресурсів з погляду 

потенційного споживача.  

Специфічний вплив на енергоефективність здійснює цінова політика на 

енергоресурси. В Україні тарифи для промислових споживачів є вищими за 

ринкову ціну, тарифи для населення не відшкодовують половини витрат. У 

країнах ЄС політика протилежна: у Франції середній рівень цін на 

електроенергію для населення у 1,85 рази перевищує ціни для промислового 

сектору, в Німеччині – у 2,24 рази. В середньому домогосподарства у країнах 

ЄС сплачують за електроенергію у 2,16 рази більше, ніж промисловість. 

Середня вартість природнього газу (за курсом на листопад 2015 р.) для 

домогосподарств в Європі у 2,52 рази вище, ніж в Україні. Зокрема в 

Німеччині – у 2,57 рази, Франції – у 2,66 рази, Швеції – 4,29 разів. Для 

промисловості ціна газу в ЄС є майже однаковою і перевищує українську лише 

на 4% [44]. Такий ціновий диспаритет відображає політику Європейських 

країн щодо стимулювання продуктивного використання енергоресурсів і 

оптимізації непродуктивного споживання.  

В Україні вартість 1 тне електроенергії у перерахунку за курсом НБУ, 

згідно встановлених цін і тарифів, складала: у 2012 р. – 185,54 дол. США для 

населення і 577,78 дол. США для промисловості; у 2014 р. – 143,54 дол. США 

для населення і 465,69 дол. США для промисловості. Вартість 1 тне 

природнього газу складала: у 2012 р. – 169,19 дол. США для населення і 

611,39 дол. США для промисловості; у 2014 р. – 134,69 дол. США для 

населення і 416,81 дол. США для промисловості (рис. 2.10). При цьому 

відбувалося зростання цін на енергоресурси у гривневому еквіваленті.  

Таким чином, для експортно орієнтованих підприємств які отримують 

валютну виручку, ця ринкова ситуація не створює чинників щодо посилення 

мотивації для впровадження комплексних і системних заходів 

енергоефективності.  
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а) Природній газ, грн. б) Природній газ, дол. США 

в) Електроенергія, грн. г) Електроенергія, дол. США 

Рисунок 2.10 – Порівняльні ціни енергоресурсів за 2012-2016 рр.  

(розраховано автором) 

 

Зміна структури енергоспоживання свідчить, що незважаючи на більшу 

порівняльну вартість 1 тне електроенергії до природнього газу, 

домогосподарствам не притаманне зменшення споживання електроенергії, а 

навіть заміщення природнього газу електроенергією (табл. 2.6). Процес 

заміщення викликаний зростанням вартості енергоносіїв в гривні за 2012-

2014 рр.: на 14,97% для електроенергії і на 18,31% для газу. У 2014-2016 рр. 
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для населення ціна електроенергії в гривнях зросла в середньому у 2,36 рази, 

природнього газу – у 5,3 рази. Такі вартісні зміни мають призвести до 

подальших структурних зрушень у формуванні енергетичного попиту.  

 

Таблиця 2.6 

Споживання енергії за видами економічної діяльності у 2008-2014 рр. 

(розраховано автором за [234]) 

Показники 
Україна Німеччина Франція Польща 

2008 2010 2012 2014 2014 2014 2014 

Промисловість всього, у 

тому числі : 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

вугілля 26,01 27,29 31,08 40,88 10,54 10,69 26,27 

нафтопродукти 4,68 5,46 5,19 4,48 5,14 8,75 5,03 

природній газ 32,08 25,81 21,98 16,16 34,09 38,54 22,57 

біопаливо та відходи 0,18 0,16 0,19 0,23 6,80 5,01 12,96 

електроенергія 19,12 22,73 22,62 22,74 35,85 37,01 29,18 

теплова енергія 17,94 18,55 18,94 15,52 7,58 0,00 4,00 

Транспорт всього, у тому 

числі: 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

вугілля 0,22 0,21 0,10 0,07 0,00 0,00 0,00 

нафтопродукти 61,65 68,24 75,74 70,80 92,30 90,65 91,53 

природній газ 32,19 25,57 17,39 22,01 0,82 0,21 2,31 

біопаливо та відходи 0,00 0,00 0,00 0,40 5,07 6,67 4,51 

електроенергія 5,95 5,98 6,77 6,72 1,81 2,46 1,66 

теплова енергія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Житлове господарство 

всього, у тому числі: 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

вугілля 3,31 2,00 3,04 1,42 1,12 0,40 33,47 

нафтопродукти 0,42 0,34 0,24 0,16 23,62 16,61 3,22 

природній газ 60,51 59,00 58,68 57,61 35,67 28,88 16,58 

геотермальна, сонячна та 

інші 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,23 0,14 

біопаливо та відходи 4,76 3,83 3,99 5,25 9,54 16,31 13,29 

електроенергія 11,75 13,26 14,08 16,44 21,73 34,44 12,75 

теплова енергія 19,25 21,56 19,97 19,12 7,14 3,13 20,54 

Торгівля та послуги 

всього, у тому числі: 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

вугілля 4,64 3,81 2,62 1,57 0,16 0,51 8,60 

нафтопродукти 1,23 1,59 1,56 2,29 21,45 10,89 5,58 

природній газ 10,82 7,50 9,25 17,93 30,29 29,07 20,65 

геотермальна, сонячна та 

інші 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,14 0,13 

біопаливо та відходи 0,87 0,26 0,54 0,60 6,44 2,25 2,77 

електроенергія 39,50 35,41 39,54 43,23 37,34 53,85 49,88 

теплова енергія 42,91 51,41 46,49 34,40 4,03 3,30 12,39 

 

Останні тенденції підвищення цін на енергоносії відбувалися із 

зростанням курсу американського долара. Таким чином, вартість 1 тне у 
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2016 р. склала: електричної енергії – 160,07 дол. США для населення і 

326,90 дол. США для промисловості; природнього газу – 336,96 дол. США для 

населення і 321,12 дол. США для промисловості. 

Ресурсозбереження впроваджується у господарську діяльність, як 

правило, через реалізацію інновацій – продуктових, технічних, технологічних 

та інших. Разом з тим, наявність інноваційних досліджень та розробок є 

передумовою активізації ресурсозбереження. Це дозволяє оцінити 

ефективність державної політики ресурсозбереження за показниками та 

результатами інноваційної активності. Дослідники неодноразово зазначали 

щодо виключної ролі інновацій у економічному розвитку та наголошували на 

необхідності державної підтримки інноваційної діяльності [60]. Зокрема 

наводяться статистичні дані, що розвинені країни з ринковою економікою 

витрачають на інноваційні розробки енерго- та ресурсозбереження щорічно в 

середньому 2,5% ВВП (Великобританія – 2,2%, Німеччина і Франція – 2,5%, 

США – 2,7%, Японія – 2,9%, Швеція – 3,3%), тоді як в Україні – 0,54% 

[216, c. 186; 148, с. 147 ]. Зазначається, що у розвинених країнах підприємства 

здійснюють близько 58% інноваційних витрат, тоді як в Україні їх частка за 

останні 10 років зросла і склала 83,9% в 2014 р. 

Проте загальна сума витрат на інноваційну діяльність не мала сталих 

тенденцій зростання: з 5,8 млрд. грн. у 2005 р. до майже 12 млрд. грн. у 2012 р., 

та до 2014 р. відбулося зменшення до 7,7 млрд. грн. При цьому питома вага 

підприємств, що впроваджували інновації зросла за 2005-2014 рр. з 8,2% до 

12,1% (табл. 2.7). Але зменшилася кількість впроваджених маловідходних і 

ресурсозберігаючих технологій – з 690 до 447, або у 1,54 рази. Основний 

напрямом інноваційної діяльності підприємств є придбання машин та 

обладнання. Так, у 2014 р. майже 80% загального обсягу інноваційних витрат 

підприємства спрямували на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення і лише біля 9% – на виконання внутрішніх науково-дослідних 

робіт, по 4% – на придбання інших зовнішніх знань і робіт (рис 2.11). 
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Таблиця 2.7 

Динаміка інноваційної активності підприємств України [169] 

Роки 

Питома вага 

підприємств, 

що 

впроваджува

ли інновації, 

% 

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів, 

процесів 

у т.ч. 

маловідходні, 

ресурсо-

зберігаючі 

Впроваджено 

виробництво 

інноваційних 

видів 

продукції, 

найменувань 

з них нові 

види техніки 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в 

обсязі 

промислової, % 

2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 

2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 

2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 

 

Перешкодою зростання інноваційної активності у багатьох 

дослідженнях визначено як відсутність необхідної кількості вільних коштів. 

Зокрема у працях А.І. Шаповал та А.О. Шаповал [216, с. 187], К.В. Романчука 

[148, с. 158] та Н.Є. Вітки [19, с. 144] наведено підсумки досліджень 

підприємств, виконаних Держкомстатом України та Міжнародною 

Фінансовою Корпорацією (IFC), щодо перешкод впровадження енерго- та 

ресурсозбереження і розвитку виробництва. 

За даними Держкомстату основні перешкоди були: 

– 42% підприємств – нестача коштів для розширення виробництва, при 

цьому 26% - для придбання сировини, матеріалів і енергоносіїв, 31% – для 

модернізації устаткування; 

– 27,8% склав ступінь задоволення потреб техніко-технологічного 

розвитку за рахунок додаткових капіталовкладень, при цьому 11,4% - повне 

оновлення, 9,6% - ремонт сторонніми організаціями; по 3,4% - за рахунок 

збільшення обладнання і за рахунок автоматизації; 

– 15,8% склав ступінь задоволення потреб щодо модернізації продукції 

і мінімізації ресурсоспоживання, при цьому за рахунок ресурсозберігаючих 

технологій – 11,6%.  
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За даними IFC основні перешкоди були: 

– висока вартість енергоносіїв – 60% малих підприємств, 72% середніх 

підприємств і 76% – великих підприємств; 

– відсутність можливості залучення додаткових фінансових ресурсів 

для модернізації устаткування – 38% малих підприємств, 47% середніх 

підприємств і 49% великих підприємств. 

 

Рисунок 2.11 – Розподіл інноваційних витрат підприємств із 

технологічними інноваціями у 2014 р. за видами витрат, % [119] 

 

Проте слід відмітити, що задоволеність інноваційним розвитком 

оцінювалась у вибірках підприємств які мали таку потребу, а потреба у коштах 

на розвиток не завжди може бути пов’язана саме з інноваціями. Натомість 

результати аналізу інноваційної діяльності в економіці України за 2012-

2014 рр. засвідчили рівень мотивації суб’єктів господарювання. Наслідком як 

недосконалості ринкового середовища, так і неефективності державної 

економічної політики, стало те, що 82,2% неінноваційних підприємств за 

причинами, які перешкоджали інноваційній діяльності, зазначили «немає 

вагомих причин здійснювати інновації», і лише 17,8% навели перешкоди, де 

першою є відсутність достатньої кількості вільних коштів (табл. 2.8). При 

цьому 11,4% зазначають «коштів у межах підприємства», що можна 

інтерпретувати як незацікавленість або недоступність позикових джерел. 
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Таблиця 2.8 

Розподіл неінноваційних підприємств за причинами, що перешкоджали 

здійсненню інновацій протягом 2012-2014 рр. [119] 

Характеристика причин 

Відповіді 

респондентів, 

% 

Відсутні вагомі причини щодо здійснення інновацій: 82,2 

- через низький попит на інновації на ринку 6,0 

- через попередні інновації 3,9 

- через дуже низьку конкуренцію підприємства на ринку  3,0 

- через відсутність хороших ідей або можливостей для інновацій 7,4 

Наявні вагомі причини, щодо здійснення інновацій, які обумовлені: 17,8 

- відсутністю коштів у межах підприємства  11,4 

- відсутністю кредитів або прямих інвестицій 6,1 

- відсутністю кваліфікованих працівників у рамках підприємства 1,7 

- труднощами в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій 5,8 

- відсутністю партнерів по співпраці 1,9 

- невизначеністю попиту на інноваційні ідеї  2,1 

- занадто великою конкуренцією на ринку 4,3 

 

Тому головну проблему як політики ресурсозбереження, так і державної 

економічної політики, слід вбачати у неадекватності сприйняття економічного 

і ринкового середовища, а також у невідповідності діючих регулятивних 

механізмів та розбалансованості інструментів політики 

Недосконалість методів та інструментів державної політики 

ресурсозбереження посилюється не лише обмеженістю фінансування, а й 

вартістю поточних фінансових ресурсів. Так, в рамках програми 

Держенергоефективності, було передбачено фінансову підтримку для 

населення за рахунок бюджетних коштів на погашення 20%, 30% і 40% суми 

кредитів на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів, але в 

межах 10 тис. грн. (5 тис. грн. для котлів). За середніми розрахунками сумарні 

місячні витрати домогосподарства внаслідок впровадження заходів 

енергозбереження мають скоротитися на 400 грн., з урахуванням зміни курсу 

дол. США [39; 42]. Таким чином, недисконтований термін окупності складе в 

середньому 5,2 роки, за припущення пропорційності фінансування. Ставка за 
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кредитами в національній валюті станом на 2015 р. була по галузям від 17,4% 

до 30,4%. Тому за припущення співфінансування середньозважена вартість 

капіталу для реалізації заходів енергозбереження складе 14,52%. Таким чином, 

нормативний термін окупності складе 6,9 років. 

У 2015 р. банки видали майже 85 тис. кредитів на суму 1,3 млрд. грн., з 

яких частка державних коштів складала 343,5 млн. грн. або 26,42%. Із 

загальної суми коштів кредити на придбання енергозберігаючого обладнання 

і матеріалів (65 тис кредитів) складали 77% (1 млрд. грн ), кредити на 

придбання твердопаливних котлів (майже 15 тис. кредитів) – 23% (майже 

300 млн. грн.). Розподіл державних коштів склав відповідно 248,3 млн. грн. та 

47,6 млн. грн., що менше передбаченого співвідношень [41; 42]. Тому 

середньозважена вартість капіталу склала 17,8%, а нормативний термін 

окупності – 5,6 роки, що є майже на межі ефективності заходів 

енергозбереження. З урахуванням ставок за депозитами як дисконтної бази, 

економічна ефективність енергозбереження у побутовому секторі потребує 

більш глибокого обґрунтування політики із врахуванням тривалості і 

зростання вартості енергоносіїв, у координації з політикою субсидіювання 

населення.  

Так, в першому варіанті Держбюджету на 2015 р. на субсидії було 

закладено 11,9 млрд. грн., при тому що видатки з Держбюджету у 2014 р. 

склали: на інноваційну діяльність – 344,1 млн. грн.; на капітальні інвестиції – 

2,7 млрд. грн. Надалі з урахуванням поправок суму субсидій було збільшено 

до 24,4 млрд. грн. В подальшому на 2016 р. планувалось виділення на субсидії 

орієнтовно 35 млрд. грн. Такий підхід щодо розподілу державних коштів, які 

є вагомим інвестиційним ресурсом, призводить до системної дезінтеграції 

всього комплексу методів та інструментів державної політики 

енергозбереження. 

Політика ресурсозбереження стосовно суб’єктів господарювання 

ґрунтується на механізмах ефективності інвестицій. Такий механізм 
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закріплений у Методиці розробки регіональних та галузевих програм 

енергоефективності та енергозбереження, Методиці супроводу реалізації 

програм з енергозбереження, Методиці розроблення галузевих, регіональних  

програм енергоефективності та програм зменшення споживання 

енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального 

використання, Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для 

їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному 

бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми 

енергоефективності, затверджених наказами Держенергоефективності 

У розрізі державної програми, у 2010-2014 роках було профінансовано 

лише 6% від загальної суми, необхідної для реалізації енергоефективних 

проектів, підготовлених до участі у конкурсному відборі. Це зумовлено 

складністю, непрозорістю та тривалістю процедури отримання державної 

підтримки. Чинний механізм передбачає здійснення усієї процедури відбору 

проектів та перерахування коштів загальною тривалістю близько 540 днів, що 

свідчить про його неефективність. Разом з тим, попередній аналіз проектів 

свідчить про значне завищення вартості проектів – в середньому на 197% 

порівняно із даними інвесторів, що впроваджують такі проекти за власний 

рахунок [51; 97]. З іншого боку, затверджені Наказом Мінекономрозвитку і 

торгівлі методичні рекомендації та порядок розроблення інвестиційного 

проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, 

передбачають розрахунок показників ефективності (NPV, PI, DPP, IRR) на 

підставі ставки дисконтування, що відповідає рівню облікової ставки НБУ. 

Облікова ставка НБУ з 16.09.2016 р. встановлена на рівні 15%, до цього часу 

ставка була: з 13.08.2013 р. – 6,5%; з 15.04.2014 р. – 9,5%; з 17.07.2014 р. – 

12,5%; з 13.11.2014 р. – 14%; з 06.02.2015 р.– 19,5%; з 04.03.2015 – 30%. З 

28.08.2015 р. облікова ставка НБУ зменшилася до 27%, з 25.09.2015 р. – 22%. 

У 2016 р. ставка НБУ поступово зменшилася з 22% до 14%. Якщо в середньому 

ефективність проектів коливалась на рівні 12–17% (відповідно до терміну 
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експлуатації), то удорожчання фінансових ресурсів унеможливлювало їх 

реалізацію (рис. 2.12). Висока вартість грошей перевищує економію від 

впровадження проектів енергоефективності, а у сукупності з альтернативами 

вкладання коштів в інструменти з фіксованою дохідністю здійснюють 

демотиваційний вплив як на населення, так і на суб’єкти господарювання. 

 

Рисунок 2.12 – Середньозважені банківські ставки за виданими в У 

новими кредитами в Україні, % [77] 

 

Тому передбачене Комплексною програмою розвитку фінансового 

сектору України до 2020 р. здешевлення кредитів до 12% річних має цілком 

об’єктивну потребу. Слід також зазначити, що набутий досвід політики 

ресурсозбереження сприяє заходам щодо усунення існуючих недоліків, 

зокрема реалізації Концепції впровадження механізмів стабільного 

фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду 

енергоефективності). Ключові цілі даного документу полягають у 

наступному: зміцнення національної валюти та енергетичної безпеки за 

рахунок скорочення імпорту енергоносіїв; зменшення витрат 

домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг; зменшення витрат 

державного бюджету на фінансування субсидій (5 млрд. грн. на рік) та пільг 
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населенню; створення нового ринку енергоефективних заходів, нових робочих 

місць (до 75 тис.), збільшення податкових надходжень до державного та 

місцевих бюджетів (до 10 млрд. грн. на рік). 

Індикатором активності і розвитку ресурсозбереження є 

функціонування відповідного ринку, де основними суб’єктами, що 

забезпечували взаємодію попиту і пропозиції, стали ЕСКО – енергосервісні 

компанії [170]. Аналізуючи досвід виникнення і функціонування ЕСКО в 

Україні, доцільно виділити наступні етапи. 

1 етап: 1995-1999 рр. У 1995 році було створено Державний комітет 

України по енергозбереженню, прийнято Закон України «Про 

енергозбереження» та ряд інших нормативних актів. Створення ЕСКО почало 

відбуватись за підтримки USAID: в 1997 р. їх було 10, в 1998 р. було створено 

державну компанію УкрЕСКО, а в 1999 р. було створено асоціацію 

енергосервісних компаній України. 

2 етап: 2000-2005 рр. Початок реальної приватизації у промисловості і 

енергетиці, що спонукало до зростання інтересу до проектів 

енергоефективності, збільшення масштабів та значущості самих проектів. До 

2005 р. кількість ЕСКО налічувала в середньому 30-40 одиниць. 

3 етап: 2005-2008 рр. Даний період характеризується зростанням 

вартості енергоносіїв, що спонукало до впровадження багатомільйонних 

проектів енергозбереження у промисловості. Кількість ЕСКО сягала 70-80 

одиниць. 

4 етап: 2008-2010 рр. Даний період характеризується зменшенням 

обсягів виробництва, а відповідно і зниженням попиту на масштабні 

енергозберігаючі проекти. Кількість компаній зменшилась і до 2010 р. їх 

налічувалось до 20 одиниць. Відбулось також зміщення акценту діяльності 

ЕСКО: з промислових підприємств до муніципального господарства. 

5 етап: 2011 р. – сьогоднішній час. Даний період характеризується 

пожвавленням ділової активності, підвищенням інтересу до 
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енергоефективності та енергоаудиту, що пов’язане з низкою різноманітних 

чинників. Проте, як зазначає В. Степаненко, на сьогоднішній день в Україні 

можна визначити до 10 компаній, які дійсно здатні надати якісні послуги у 

сфері енергозбереження.  

Наслідком недосконалої політики у цьому напрямі є відставання 

розвитку ринку енергосервісу в Україні від ринків країн Східної Європи: 

- відсутність посередників, характерних для ринків розвинених країн 

об’єднань і асоціацій, регіональних і галузевих енергетичних агентств; 

- паралельне і незалежне існування влади, бізнесу, та ЕСКО;  

- відсутність довгострокового партнерства та підтримки, характерні для 

розвинених країн. 

Все це зменшує ефективність діяльності ЕСКО та гальмує розвиток 

ринку енергозбереження в цілому. На думку Р. Мукумова, «можна, звичайно, 

говорити про необхідність вдосконалення законодавчої бази, розробці 

методик для активізації в країні енергосервісної діяльності. Але, якщо 

дивитися з точки зору учасників ринку, основним питанням зараз є професійна 

підготовка. Поки самі ЕСКО не будуть готові – не буде й розвитку цього 

бізнесу» [108]. Аналогічної думки дотримуються О.Б. Мних і Д.О. Іванова, які 

зазначають, що головною рисою ресурсозберігаючої діяльності на сьогодні 

має бути орієнтація на проведення комплексу заходів, які швидко 

реалізуються, охоплюють різні сторони діяльності та дозволяють досягти 

максимального ефекту економії [103].  

З позиції аналізу технологічних укладів і ресурсовикористання, 

правомірно зробити висновок, що індустріальний розвиток характеризується 

переважанням екстенсивності ресурсоспоживання над інтенсивністю. Тим 

більше, що розвинені країни, які сьогодні досягли успіху в ресурсозбереженні, 

закладали основи ресурсоефективності («біла», «зелена» книги, тощо) у період 

1980-2000 рр., тобто приблизно на завершенні 4-го, протягом 5-го етапу 

технологічного укладу. Це наштовхує на думку щодо довгостроковості 
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прогнозних оцінок подальшого економічного розвитку. Закордонна політика 

ресурсозбереження визначально «готувалась до моменту», коли проблема 

ресурсозбереження стане нагальною і невідворотною, а тому реалізація даної 

політики стала ефективною. Тому поточна ситуація є результатом дії 

об’єктивного економічного закону попиту й пропозиції. З однієї сторони, є 

попит на ресурсозбереження (як необхідність подальшого сталого розвитку) – 

і від бізнесу, і від суспільства, і від держави; а з іншої сторони, є пропозиція у 

вигляді взаємопов’язаного комплексу методів, заходів, стимулів і інструментів 

ресурсозбереження. 

Зважаючи на сучасні особливості національного економічного 

середовища, ефективна реалізація даного інструментарію в України буде 

можливою при усуненні наступних перешкод. 

По-перше посилення конкуренції в умовах політико-економічної 

нестабільності, а також ситуація із неправомірними діями у бізнес-середовищі 

як-то рейдерство, не дають гарантують ефективності асоціацій і об’єднань 

суб’єктів господарювання щодо проблем ресурсозбереження. Суб’єкти 

господарювання не бажають надавати інформацію у зовнішнє середовище 

щодо фінансово-економічного стану, тим більше передавати власні здобутки 

та «ноу-хау». 

По-друге здійснення будь-яких додаткових витрат на проведення 

заходів ресурсозбереження у сучасних умовах розглядається переважною 

більшістю компаній з точки зору інвестиційної ефективності у 

короткостроковій перспективі. Тобто, якщо підприємство не планує 

впроваджувати заходи щодо ресурсозбереження, відсутні істотні ринкові 

чинники для інтенсифікації ресурсовикористання, то непотрібним є 

проведення аудиту і моніторингу. Для товаровиробників простіше збільшити 

ціни на кінцеву продукцію, аніж вживати витратних заходів, тим більше, що 

вони мають тривалий термін окупності. Позитивні зрушення в цьому аспекті 

(хоча й не зовсім достатні) у енергозбереженні полягає у тому, що перспектива 
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істотного зростання вартості енергоносіїв примушує до раціональної 

поведінки споживачів. 

По третє недостатність правової, економічної та суспільно-політичної 

освіченості викликає недовіру до нововведень та змін. Упередженість певних 

кіл громадськості, що посилюється недостатнім рівнем кваліфікації персоналу 

у сфері ресурсозбереження, відсутністю розвиненого ринку 

ресурсозбереження, нігілізмом самого населення не сприяють істотній 

активізації ресурсозбереження. 

По-четверте державна соціальна політика з надання субсидій, нижча 

вартість на електро- і теплову енергію порівняно із Європою, менш жорсткі 

екологічні вимоги зумовлюють недостатній вплив ринкових чинників 

ресурсозбереження. Тому це вимагає розв’язання проблем ресурсозбереження 

з боку держави. Політика ресурсозбереження у розвинених країнах будується 

таким чином, щоб гармонізувати цілі і інтереси бізнесу, держави та 

суспільства, оскільки вона створюється на потребу розвитку. 

По-п’яте фінансове забезпечення ресурсозбереження є головною 

перешкодою його істотної активізації. Всі дослідники зазначають, що саме 

відсутність достатньої кількості вільних фінансових ресурсів стримує 

реалізацію програм із ресурсозбереження та проектів ресурсоефективності. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку національної економіки 

просування та впровадження ресурсозбереження залишається надзвичайно 

ефективним лише у своєму потенціалі, як з позиції держави, так і окремих 

суб’єктів господарювання в контексті підвищення конкурентоспроможності. 

Головною причиною гальмування процесів ресурсозбереження в країні є 

економічна незацікавленість господарюючих суб'єктів і більшої кількості 

органів влади в проведенні заходів щодо підвищення ресурсоефективності, 

нездатність діючого механізму управління ресурсозбереженням сформувати 

необхідні передумови для створення такої зацікавленості. 
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2.3. Модель формування політики ресурсозбереження за ступенем 

ефективності використання ресурсного потенціалу 

 

Формування ефективної державної політики ресурсозбереження 

потребує ґрунтовного науково-методологічного аналізу явищ та процесів 

економічної діяльності у розрізі аспектів ресурсозбереження. Тому вихідним 

етапом має стати побудова моделі, що відображає вплив ресурсозбереження 

на економічні процеси в державі та її всебічний аналіз. Для побудови такої 

моделі та розроблення напрямів прикладного застосування необхідним є 

використання такого економіко-математичного інструментарію, що дозволить 

здійснити прогнозування ймовірних результатів і наслідків 

ресурсозбереження відповідно пропонованих заходів. 

У багатьох наукових дослідженнях вплив ресурсозбереження на 

економічне середовище моделюється на основі питомої ефективності 

використання ресурсів. Так, Н.М. Андреєва та М.В. Барун вважають, що 

вихідним є ресурсозбереження окремого суб’єкта господарювання, а 

ресурсозберігаюча діяльність має прояв не тільки на рівні підприємства [4]. За 

рахунок зменшення ресурсоємності виробництва та зростання ефективності 

господарської діяльності відповідний вплив спрямовується на галузь і 

економіку в цілому. За підходом цих науковців, для моделювання впливу 

ресурсозбереження необхідно враховувати не лише рівень витрат на 

виробництво і реалізацію продукції, а й інші витрати, що зменшують 

прибуток, які пов’язані з фінансовою, інвестиційною та іншими видами 

діяльності суб’єктів господарювання. Автори вважають, що при визначенні 

ресурсоємності можна розглядати ресурси в цілому як інтегральний ресурс, 

так і окремі їх складові, оскільки ресурсоємність визначається як 

співвідношення між споживанням ресурсів і обсягом продукції. Тоді 

моделювання ресурсозбереження адміністративно-територіальної або 

секторальної одиниці відбувається шляхом інтеграції сукупності показників 
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ресурсоємності R:  

  

Rі ={R1, R2, R3, ..., Rm}, і = 1…n     (2.1) 

  

де  Rі – показник ресурсоємності; 

n – кількість галузей промисловості;  

  m – кількість досліджуваних підприємств відповідної галузі 

промисловості.  

 

Відповідно, дієвість політики ресурсозбереження пропонується 

оцінювати за прогнозною стохастичною моделлю, оскільки Ri ={R1, R2, ..., Rm} 

розглядається як стаціонарний часовий ряд динаміки, значення якого 

залишаються у рівновазі по відношенню до постійного середнього рівня: 

 

Rit = a + bRit-1 + e,        (2.2) 

 

де  a, b – коефіцієнти моделі авторегресії;  

Rit – поточне значення ресурсоємності для галузі i;  

Rit-1 – попереднє значення ресурсоємності для галузі i;  

e – випадкова величина похибки. 

 

Схожий методичний підхід розглянуто у працях 

О.В. Олександренка [122]. На його думку, основним показником ефективності 

використання ресурсів є рентабельність. Ефективність охоплює різні сфери 

діяльності, тому має бути розроблена сукупність показників, які 

відображатимуть досягнення поставлених цілей ресурсовикористання за 

такими напрямами: виробнича діяльність, операційна діяльність, інвестиційна 

діяльність, оборотні активи, необоротні активи, зовнішньоекономічна 

діяльність. Такі показники дозволятимуть приймати управлінські рішення 
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щодо раціонального використання ресурсів [122]. Аналогічної точки зору 

дотримуються О.А. Гавриш та І.О. Ляшенко, які вважають, що система 

оцінювання ресурсоефективності має охоплювати всі види ресурсів 

підприємства, а також відображати реальний стан використання ресурсів на 

підприємстві та надавати можливість оперативно оцінювати ситуацію щодо 

ресурсозбереження і приймати відповідні рішення. На їх думку, в першу чергу, 

має віддзеркалюватися ресурсоефективність в економічному контексті 

(скорочення витрат, зростання прибутку і рентабельності, збільшення 

виробництва продукції) з виділенням п’яти основних блоків: сировина та 

матеріали, техніка і технологія, продукція, трудові ресурси, менеджмент і 

організація виробництва. У підсумку результати оцінювання складових 

системи економічної ресурсоефективності підприємства мають бути 

трансформовані в однотипні показники для визначення загальної 

ресурсоефективності [27]. У аспекті політики ресурсозбереження 

застосування таких моделей буде цілком адекватними для оцінювання 

результатів. Проте такі моделі опосередковано відображають механізм дії 

чинників ресурсозбереження при формуванні заходів політики, тому вони 

потребують удосконалення. 

В запропонованих моделях під узагальнюючим результатом 

ресурсозбереження, як правило розуміють, певний агрегований індекс 

ресурсоефективності або ресурсоємності, сформований на підставі вагомості 

або сили впливу різних ресурсних складових. Така залежність визначається 

переважно двома методами – через експертні оцінки або шляхом кореляційно-

регресійного аналізу. За допомогою кореляційно-регресійних моделей між 

факторами і результатами ресурсозбереження встановлюють стохастичний 

зв’язок, визначають види і форми залежності, оцінюють ступінь впливу. 

Перевагами кореляційно-регресійних моделей є їхня відносна універсальність, 

можливість прикладного використання при оптимізації ресурсоспоживання,  

оцінюванні доцільності заходів з підвищення ефективності використання 
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ресурсів, прогнозування очікуваних результатів окремих складових 

ресурсозбереження з економічними показниками [50]. Даний інструментарій 

моделювання ресурсозбереження також дає можливості порівняння варіантів 

вибору альтернативних дій залежно від наявності чи відсутності «вузьких 

місць» [55].  

Основною метою застосування таких моделей є всебічне обґрунтування 

і правильний вибір критерію оптимізації. Критерієм оптимізації, як правило, є 

максимізація виробництва продукції та/або отримання прибутку, максимізація 

використання виробничих потужностей, мінімізація витрат, простоїв, браку, 

відходів, втрат. Тому за такої побудови кореляційно-регресійні моделі 

здійснюють формалізоване відображення ресурсозбереження у аспекті 

економічного результату, але вони є недостатньо інформативними для 

застосування у аспекті економічної політики.  

Принципово відмінним є застосування інструментів кластерного аналізу 

при моделюванні процесів і результатів ресурсозбереження. Кластерне 

моделювання дозволяє виявити певні закономірності утворень і 

функціонування об’єктів дослідження. Використання кластерних моделей, в 

першу чергу, притаманно для виявлення критеріїв структурного управління, 

особливо у сфері енергоефективності і енергозбереження. Так, І.М. Мазур 

обґрунтував доцільність застосування методів кластеризації саме на підставі 

організаційної складової ресурсозбереження, оскільки завданнями галузевих 

органів щодо енергозбереження було розроблення балансів споживання та 

впровадження типових проектів з енергозбереження. Оскільки такий підхід 

вимагає модернізації та оновлення організаційних структур, що поєднують 

інноваційно-інвестиційні процеси, то проблеми політики енергозбереження 

(зокрема формування і розвиток даних інноваційних структур) можуть бути 

ефективно вирішені через впровадження кластерного моделювання 

територіально-галузевих виробничих систем [89, с. 167]. Доречність 

використання кластерного аналізу в енергозбереженні та енергоефективності 
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також обумовлюється розвитком відновлювальних джерел енергії, 

використання яких передбачає створення специфічних господарських 

об’єктів: з виробництва, транспортування, перетворення в інші види енергії, 

споживання, забезпечення компенсаційних потужностей. В цьому сенсі також 

є доцільним використання моделей утворення відповідних енергогенеруючих 

кластерів, що у практичному застосуванні має сприяти підтриманню 

оптимального рівня рентабельності всіх учасників кластеру та в цілому 

вирішенню проблем активізації енергозбереження [143]. Таким чином, у 

аспекті формування політики ресурсозбереження кластери правомірно 

розглядати як альтернативу галузевої організації економіки. За такого підходу 

кластери мають бути основною ланкою сучасних інституціонально-

територіальних утворень, в яких забезпечується організація, координація і 

регулювання складної системи взаємозалежних економічних, технічних, 

комерційних, правових і соціальних відносин, зокрема в сфері 

ресурсозбереження.  

Кластерне моделювання дозволяє виявляти розбіжності соціально-

економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, 

встановлювати диспропорції функціонування, а отже забезпечити 

інформаційно-аналітичну базу для ефективного формування державної 

економічної політики. Дослідження С.М. Писаренка, С.Р. Семіва та 

Н.Ю. Федорошиної виявили позиціонування регіонів за рівнем 

конкурентоспроможності, як результату реалізації економічної політики 

(табл. 2.9) [128]. Отримані результати сформованих кластерів правомірно 

пояснити із застосуванням моделі Діксіта-Стігліца-Кругмана, яка визначає 

утворення агломерацій в умовах монополістичної конкуренції та економії від 

масштабу [95]. Залежно від сталої чи зростаючої віддачі ресурсів остаточний 

вплив на економічну ефективність визначає рівень позавиробничих видатків 

та ринкова кон’юнктура. В свою чергу, зростання кількості пропозицій 

переходить у якісний вплив на зменшення рівня цін, зростання 
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платоспроможного сукупного попиту, але з такими умовами, що 

товаровиробники разом із збільшенням обсягів виробництва повинні шукати 

шляхи зниження витрат. Внаслідок даних зрушень з урахуванням інших 

аспектів, а саме цінності товару та еластичності заміни має місце ефект 

промислової агломерації або схильності до автаркії.  

 

Таблиця 2.9 

Характеристика кластерів областей України, згрупованих за 

показниками регіональної конкурентоспроможності [128, с. 60] 

№  

кластера 

Області, що входять  

до складу кластера  

Евклідова відстань до 

відповідного центру 

кластера 

Характеристика кластера  

І  м. Київ   0  

Регіон з найвищим рівнем 

конкурентоспроможності  

економіки  

ІІ  

Дніпропетровська  75514,67  
Області з високим рівнем 

конкурентоспроможності 

економіки  

(центр кластера –  

Харківська обл.)  

Луганська  32026,53  

Львівська  16286,19  

Одеська  32739,16  

Харківська  0  

Донецька  41045,04  

ІІI  

АР Крим  20993,02  
Області з середнім рівнем 

конкурентоспроможності  

(центр кластера – Київська 

обл.)  

Вінницька  7858,75  

Запорізька  12618,23  

Київська  0  

Полтавська  22049,73  

ІV  

Волинська  16663,66  

Області з низьким рівнем 

конкурентоспроможності  

(центр кластера –  

Закарпатська обл.)  

Житомирська  14637,78  

Закарпатська  0  

Івано-Франківська  18495,37  

Кіровоградська  11453,17  

Миколаївська  3568,04  

Рівненська  5349,35  

Сумська  5186,93  

Тернопільська  8789,96  

Херсонська  8145,54  

Хмельницька  18726,47  

Черкаська  15919,88  

Чернівецька  30018,91  

Чернігівська  9402,387  

 



134 

 

 

Такий підхід дозволяє зробити висновок, що побудова моделі 

формування політики ресурсозбереження має бути спрямована на 

забезпечення сталої динаміки зростання. Тому акцент політики 

ресурсозбереження має ґрунтуватися не лише на теоріях стимулювання 

попиту, а й на теоріях впровадження «вбудованих стабілізаторів» для 

національного виробництва. Зокрема, на думку М.Л. Данилович-

Кропивницької, доцільність використання кластерного підходу щодо 

моделювання економічних явищ полягає у тому, що економічний результат 

території залежить від успіху розташованих там підприємств, а їх не можна 

вважати повністю незалежними – вони спираються на цілий ряд чинників, 

таких як дослідницькі установи та університети, культура, організації 

поширення знань, урядова політика та мережа різноманітних фірм, що 

працюють у тій самій місцевості. Ефективність підприємства є функцією 

внутрішніх рішень і зовнішніх факторів, тому при прогнозуванні результатів 

підприємства необхідно акцентувати увагу на впливі зовнішніх умов за місцем 

функціонування, оскільки діяльність підприємств разом з усіма чинниками 

мікро-, мезо- та макрорівня також визначається доцільною кооперацією з 

конкурентами [34]. 

Для забезпечення результативності впровадження підходів з 

використанням кластерних моделей і отримання можливостей їх практичного 

застосування необхідно дотримуватись чіткої послідовності кластерного 

аналізу з урахуванням методичних принципів, закладених М. Портером. Тому 

у аспекті формування ефективної політики ресурсозбереження у складі 

економічної політики це призводить до виникнення складнощів і протиріч 

[88; 91]. Згідно узагальненої методики, по-перше, характеристику глобальної 

стратегії вибору місця розташування підприємства і конкуренції за місцем 

розташування здійснюють у межах так званої моделі «ромба»: умов попиту, 

факторів виробництва, підприємницької стратегії, структури і конкуренції, а 

також наявності споріднених і допоміжних галузей та їх впливу на 
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продуктивність, інноваційність і динаміку. Тому необхідною умовою є 

використання тільки релевантних змінних. Включення кількох або навіть 

однієї нерелевантної змінної призводить до неадекватності побудови 

кластерної моделі. По друге, визначення первинних ознак існування кластера 

здійснюється на підставі встановленого критерію. При цьому якщо ієрархічні 

методи кластеризації дозволяють визначити більш-менш оптимальний 

розподіл на кластери, то при застосуванні неієрархічних методів кластери 

можуть залежати від початкового, довільного групування. По-третє, виникає 

проблема «способів розуміння» сил і зв’язків, діючих в кластері. Визначення 

складових кластеру має здійснюватися на підставі технологічно-виробничо-

економічних зв’язків між об’єктами дослідження, а критерії кластеризації 

мають відображати причинно-наслідковий результат даних зв’язків. Інакше 

кластерне моделювання перетворюється на статистичний аналіз. Тому 

кластерне моделювання є більш прийнятним для оцінювання структурних 

результатів вже здійснених заходів політики ресурсозбереження. 

Моделювання політики ресурсозбереження потребує принципового 

визначення типу категоріальних взаємозв’язків, набору факторів і результатів, 

видів співвідношень і залежностей. Симбіоз політики ресурсозбереження у 

аспекті побудови моделі передбачає інтеграцію у єдине ціле двох категорій: 

«ресурсозбереження» як віддача, критерій, результат і «політика» як 

управління, розподіл, баланс. У підсумку такий симбіоз має забезпечити 

ефективне зростання і рівновагу економічних процесів і явищ. У зв’язку з цим 

необхідно виділити два основні підходи щодо побудови моделі: 

- структурний, в якому головною метою є дослідження впливу 

системних і підсистемних зв’язків між окремими економічними категоріями; 

- функціональний, в якому головною метою є визначення сили впливу на 

поводження об’єкту дослідження певного набору змінних величин.   

При визначенні адекватних методик щодо створення моделі формування 

ефективної політики ресурсозбереження потрібно ґрунтуватись на ключових 



136 

 

 

характеристиках ресурсозбереження. По-перше, ресурсозбереження є носієм 

виробничої функції, оскільки відображає зв’язок між використанням ресурсів 

і отриманим ефектом. Тому на відміну від традиційного уявлення, 

ресурсозбереження слід розглядати як елемент функціонального зв’язку, а не 

як результативний параметр. По-друге, специфіка процесів 

ресурсозбереження визначає його як ринкову категорію. Отже модель має 

бути комплексною і відображати вплив інших чинників ринкової 

кон’юнктури. По-третє, ресурсозбереження є однією з опорних точок 

формування рівноваги економічних процесів. Таким чином, необхідно 

встановити залежності і закономірності трансформаційних перетворень з 

іншими складовими економічного середовища. Відповідно парадигма 

державної політики ресурсозбереження висуває наступні вимоги до побудови 

моделі її ефективного формування: 

- формування і реалізація політики ресурсозбереження має відображати 

зростання економіки, тому модель має бути моделлю зростання; 

- моделі політики ресурсозбереження мають відображати 

закономірності функціонування внутрішньо галузевих зв’язків секторів 

економіки; 

- модель політики ресурсозбереження має відображати збалансованість 

між діями окремих факторів впливу; 

- вихідним критерієм ресурсоефективності є розвиток продуктивних сил 

економіки, тому рівень ресурсоспоживання необхідно розглядати як похідний 

критерій, що формується під впливом стану та розвитку продуктивних сил. 

З огляду на можливості та переваги макроекономічних моделей 

доцільним є їх застосування при формуванні ефективної політики 

ресурсозбереження та оцінки її результативності. Поява моделей, що системно 

відображають економічне середовище, бере початок з таблиць Кене, 

двофакторних моделей відтворення К. Маркса, моделі міжгалузевого балансу 

В. Леонтьєва та виробничих функцій [63]. У сучасній економічній науці 
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сформовано два узагальнюючі підходи щодо закономірностей 

функціонування економічного середовища – неокласичний та 

посткейнсіанський (рис. 2.13). Неокласичні і кейнсіанські уявлення щодо умов 

стану економіки були використані в розробці моделей рівноважного зростання 

економіки. Зокрема моделі Е. Домара, Р. Харрода, Дж. фон Неймана 

будувалися без урахування взаємозамінності праці і капіталу [244]. Модель Р. 

Солоу передбачає можливості зміни співвідношення цих факторів у зв’язку з 

економічним зростанням, де береться до уваги взаємозамінність праці 

капіталом, а також враховується зростання факторів [227]. 

 

 

Рисунок 2.13 – Характеристика макроекономічних моделей зростання 

(побудовано автором на основі [227; 232; 244]) 

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Неокласичні Посткейнсіанські 

- оцінювання перспектив  джерел економічного зростання; 
- прогнозування тривалості та стійкості економічного зростання; 
- апробація економічної політики та виявлення її наслідків; 
- тенденції розвитку продуктивних сил національної економіки; 
- виявлення кількісних і якісних змін щодо факторів і результатів  
функціонування національної економіки 

Наукові та концептуальні постулати функціонування економічного середовища 

Економічне зростання забезпечується через 
стимулювання пропозиції, під дією ринкових 
механізмів, з мінімально необхідним 
державним втручанням 

- економічне зростання є результатом 
взаємодії факторів виробництва; 
-  взаємозамінність факторів виробництва; 
- ендогенність та/або екзогенність інших 
чинників економічного середовища 

- лінійні виробничі функції; 
- класична функція Кобба-Дугласа та її 
варіації; 
- функції зі сталою еластичністю заміщення; 
- нелінійні виробничі функції 

Економічне зростання забезпечується через 
стимулювання сукупного попиту, що за умови 
обов’язкової участі держави у регулюванні 
економічного середовища 

- економічне зростання є похідним від 
споживання і нагромадження, що визначають 
інвестиційну активність; 
- динамічна рівновага зростання; 
- державні макроекономічні регулятори 

- мультиплікатор інвестицій; 
- принцип акселерації капіталу; 
- оптимальний розподіл між споживанням, 
заощадженнями та інвестиціями; 
- модифіковані виробничі функції 

Цілі та завдання моделювання 

Теоретико-методичні засади побудови економічних моделей 

Основний інструментарій моделювання економічних процесів 
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Побудова економіко-математичної моделі передбачає два аспекти. У 

першому, національну економіку як цілісну виробничу систему, правомірно 

описати за допомогою виробничої функції – «чорної скриньки», на вході якої 

ресурси X1, X2, …, Xn, а на виході отримуються обсяги продукції Y1, Y2, ..., Yk. 

За припущення вихідної дії факторів виробництва прямого впливу доцільно 

розглянути залежність результатів від продуктивних сил. Під головними 

факторами виробництва розуміють засоби виробництва або капітал (K) та 

робочу силу або працю (L) – базис продуктивних сил кожної економічної 

системи (рис. 2.14).  

 

Рисунок 2.14 – Концепція національної економіки як виробничої 

функції (розроблено автором) 

 

Результатом виробництва є товар, тобто матеріальні та нематеріальні 

блага що мають відповідну цінність, яку можна оцінити прямо або 

 

F – «технологія» 

суспільного виробництва 
- структура суспільного виробництва; 

- стадії суспільного виробництва; 

- спеціалізація у формуванні взаємообумовленостей 

суспільного виробництва; 

- коопераційні зв’язки взаємодії суспільного 

виробництва; 

- гнучкість і резерви абсолютного та питомого 

ресурсовикористання 

K - капітал 
- забезпеченість; 

- вартість; 

- структура; 

- якість 

L - праця 
- забезпеченість; 

- вартість; 

- структура; 

- якість 

 

Організаційно-економічне середовище 

Природно-ресурсний потенціал; 

Трудовий потенціал; 

Науково-технічний потенціал; 

Фінансово-інвестиційний потенціал 

Нормативно-правове поле держави 

Зовнішньо-

економічні 

відносини і 

зв’язки 

Q – результат 
- валовий внутрішній 

продукт; 

- чистий продукт; 

- національний дохід; 

- національне багатство 
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опосередковано – продукція, виконані роботи, надані послуги, отримана 

інформація, здобуті знання, досвід, імідж, створений потенціал. Тому за 

результат суспільного виробництва правомірно прийняти валовий внутрішній 

продукт або інший макроекономічний результат.  

За умов незмінності техніко-технологічно рівня національної економіки 

(економіка статична) правомірно припустити, що виробнича функція для 

економіки України матиме вигляд функції Кобба-Дугласа:  

 

  0,α0,α,LKАLK,FQ 21

αα 21    (2.3) 

 

де  1, 2 – коефіцієнти еластичності результату за факторами.  

 

Часткові похідні виробництва за факторами – граничні продукти, або 

граничні ефективності факторів, що відповідають приросту виробництва на 

одиницю приросту фактору: 
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 (2.4) 

 

В аспекті формування політики ресурсозбереження дослідження 

показників граничної ефективності здатне відображати точки прийняття 

рішень щодо дієвості окремих груп інструментів ресурсозбереження. Зокрема 

тенденції зміни граничної ефективності свідчать про необхідність посилення 

технологічної складової шляхом прямої підтримки, коли вичерпана дія інших 

інструментів політики ресурсозбереження. 

Коефіцієнти еластичності показують, на скільки відсотків зросте 

виробництво, якщо значення фактору зросте на 1%. Відповідно еластичність є 

індикатором характеристик відтворювального потенціалу національної 

економіки і свідчитиме про зрушення стосовно технологічного укладу: 
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- 1 + 2 > 1 – темпи приросту виробництва перевищують темпи 

приросту залучення ресурсів, отже відбувається прогресивний розвиток 

продуктивних сил національної економіки; 

- 1 + 2 ≤ 1 – темпи приросту виробництва не перевищують темпи 

приросту залучення ресурсів, отже забезпечується сталість продуктивних сил 

національної економіки. 

Також при співвідношенні коефіцієнтів еластичності 1 > 2 буде 

забезпечуватись ефект інтенсифікації використання ресурсів, у протилежному 

випадку економічне зростання буде здійснюватися за рахунок екстенсивних 

чинників. 

Графічно виробничу функцію Кобба-Дугласа відображає ізокванта – 

крива рівного постійного обсягу, що відповідає одному й тому самому рівню 

виробництва продукції, тобто F(K, L) = Q0 = const. Оскільки у сучасних умовах 

дія продуктивних сил відображається у симбіозі засобів виробництва і 

трудових ресурсів, та графічно кожна точка ізокванти відповідає умові: 
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      (2.5) 

 

Це означає, що модель формування політики відображає 

взаємозалежність між складовими ресурсного забезпечення та комплексну дію 

заходів політики ресурсозбереження. Теоретично праця і капітал можуть бути 

взаємозамінними (наприклад, зростання механізації і автоматизації процесів 

суспільного виробництва), відповідно граничними нормами заміни праці 

капіталом та капіталу працею будуть співвідношення: 
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де SK, SL – гранична норма заміни капітала працею та праці капіталом. 



141 

 

 

Екстенсивне зростання залучення факторів виробництва призводить до 

збільшення результату, що відображається зсувом кривої ізокванти вверх і 

праворуч. Напрямами зміни руху ізоквант будуть ізокліни – лінії найбільшого 

зростання. Ізокліни ортогональні до ліній нульового зростання ізоквант. 

Таким чином, дані параметричні характеристики мають бути закладені у 

модель формування державної політики ресурсозберження у якості 

індикаторів впливу чинників економічного середовища. 

Оскільки економіка діє в умовах ресурсного обмеження, то його можна 

графічно описати кривою ізокости – лінії, що відображає всі можливі 

поєднання ресурсів, які предбачають однакові витрати суспільного 

виробництва. Ізокоста є спадною, оскільки за умов ресурсного обмеження 

непрямо забезпечується рівність витрат суспільного виробництва – 

збільшення витрат одного ресурсу необхідно здійснювати за рахунок 

зменшення витрат іншого ресурсу: 

 

І = wL + rK ,      (2.7) 

 

де I – ізокоста, лінія ресурного обмеження; 

 w – вартість одиниці праці; 

 r – вартість одиниці капіталу.  

 

Всі вироблені блага ідуть на споживання (для населення – задоволення 

власних потреб; для капіталу – ремонт, оновлення) і заощадження (створення 

запасів). Частина благ відволікається з обігу, що зменшує ресурсні обмеження, 

а відповідно і обсяги виробництва (зсув ізокванти вниз і вліво). За такого 

припущення через певний період часу буде досягнуто практично нульове 

значення виробництва благ. За кейнсіанською теорією і моделлю Хікса-

Хансена, споживання і заощадження є функціями від доходу, споживання має 

певну нижню межу, інвестиції є сталою величиною, тому що не залежать від 
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рівня доходу, а залежать від вартості капіталу [236]. Для підтримання рівня 

виробництва влада прагне стимулювати економіку, бізнес потребує інвестицій 

для розвитку, а населення прагне використати наявні заощадження щоб 

отримати додатковий дохід. Тому місце ресурсозбереження в економічній 

системі полягає у формуванні ефективного зв’язку (інструменту дії 

економічного механізму), та у оцінюванні результату суспільного 

виробництва.  

При формуванні політики ресурсозбереження на основі виробничої 

функції вигляду Кобба-Дугласа правомірно відобразити очікуваний обсяг 

виробництва, який можна отримати із різними комбінаціями ресурсів L і К, з 

урахуванням ефективності їх використання та впливу механізму взаємозв’язку 

(рис. 2.15). Оскільки функція відображає сталий технологічний уклад, при 

якому зростання обсягів виробництва можливе лише екстенсивним шляхом, 

то інтенсифікація виробництва за рахунок впровадження досягнень науково-

технічного прогресу через інновації, призводить до якісної зміни самої 

виробничої функції, що графічно відображає карта ізоквант. Максимальний 

обсяг виробництва благ і найефективніше використання ресурсів буде лише у 

тому випадку, коли ізокоста дотична до ізокванти в одній точці. Якщо 

ізокванта знаходиться лівіше і нижче ізокости, це свідчить про неповне 

використання ресурсів, а знаходження ізокванти вище і правіше є 

неможливим.  

Проте другий аспект моделювання економічного середовища визначає 

структурні взаємозв’язки між галузями економіки та дію ринкової 

кон’юнктури на перетікання факторів виробництва і результатів. Тому 

доцільним буде інтегрувати ключові особливості моделювання економічного 

середовища щодо їх впливу на ресурсозбереження (табл. 2.10). Теорії і моделі 

Хекшера, Оліна, Столпера, Самуельсона [226; 230], Рибчинського [238], 

Харрода, Домара [224; 237] та інших провідних світових економістів свідчать 

про значну кількість умов щодо ефективності використання ресурсів.
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Рисунок 2.15 – Ізоквантно-ізокостна інтерпретація ресурсозбереження 
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Зокрема припущення щодо постійної віддачі від масштабу в умовах 

досконалої конкуренції передбачає, що ціни на ринку формуються на рівні 

граничних витрат суб’єктів господарювання, а це призводить до проблем 

суспільного поділу праці. Також виробнича діяльність здійснюється без втрат 

ефективності до того моменту, коли видатки, що пов’язані з обслуговуванням 

суспільного виробництва і обігом його результатів, дорівнюють нулю. У 

випадку зростаючої віддачі від масштабу, що виникає через відмінності 

виробників, підвищується ефективність процесів в торгівлі, промисловості та 

управлінні. Іншим чинником економіки є зростання чисельності населення, а 

відповідно – зростання незадоволеного платоспроможного попиту, що 

призводить до домінування екстенсивного розвитку. 

У просторово-територіальному аспекті регіони з великим попитом на 

промислову продукцію, в якому спостерігається зростаюча віддача від 

масштабу, мають велику частку в обсязі виробництва і велику частку чистого 

експорту промислових товарів. Зростання ринку збільшує попит на фактори 

виробництва, що призводить до збільшення цін цих факторів. В регіонах з 

великим реальним доходом заробітна плата є вищою, що змінює споживчі 

настрої населення і не завжди сприяє пріоритету економії ресурсів. Мобільні 

фактори виробництва схильні до міграції на ринки, де існує вища вартість 

факторів виробництва. В цьому аспекті слушною є думка О.А. Кратта. Автор 

відзначає, що кон'юнктура є якісно-кількісною характеристикою ринкового 

механізму, оскільки вказує на найвищий рівень територіальної 

характеристики та визначає приналежність до певних видів і умов 

господарювання. Автор наголошує, що коли обсяг пропозиції наближається до 

межі продуктивності, стан надлишку починає поступатися місцем дефіциту 

внаслідок чого пропозиція стає обмежувачем попиту і сприяє зростанню цін. 

Тому функціональні або кореляційні залежності між кон'юнктурними 

показниками мають бути враховані для адекватного оцінювання економічних 

процесів та явищ [76, с. 90-91].
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Таблиця 2.10 

Методичні підходи до оцінювання політики ресурсозбереження на базі моделей функціонування економічного 

середовища (систематизовано автором) 

Теоретичний підхід 
Гіпотеза щодо функціонування 

економічного середовища 

Виокремлення ролі ресурсної 

складової 

Індикатори моделювання 

процесів 

ресурсозбереження 

Трансформація до потреб у формуванні 

політики ресурсозбереження  

1 2 3 4 5 

Модель  

«витрати-випуск»  

В. Леонтьєва 

Міжгалузеві зв’язки в економіці, 

передача продукції одних галузей 

в інші для забезпечення процесу 

суспільного виробництва 

Ефективність витрат ресурсів 

вихідної галузі формує рівень 

витрат похідних галузей, 

постійність коефіцієнтів 

міжгалузевих зв’язків 

Технологічна матриця 

коефіцієнтів витрат, 







0k

k32 A...AAAE   

- виявлення структурного впливу 

галузевих зв’язків на ресурсоефективність,  

- аналіз ланцюгу витрат в національній 

економіці;  

- визначення «критичних» галузей щодо 

ресурсоспоживання 

Теорія Столпера-

Самуельсона 

Залежність цінових і 

кон’юнктурних змін ринку 

факторів виробництва і ринку 

кінцевих товарів в умовах вільної 

торгівлі і ступеню використання 

Вартість ресурсів зростає або 

зменшується, до зміни ціни 

кінцевої продукції, або 

інтенсивності використання 

ресурсу 

Вартісний аналіз 

P1 = wL1 + rK1 

P2 = wL2 + rK2 

L1/K1> L2/K2 

P1>P2 

- встановлення закономірностей зміни 

ринку ресурсів;  

- оцінювання впливу окремих 

інструментів політики на цінові тенденції та 

попит на ресурси 

Теорія Лернера- 

Самуельсона 

Формування економічних 

відносин між суб’єктами 

ринкових відносин в залежності 

від ефективності використання 

ресурсів  

Технологічна ідентичність та 

однакова віддача ресурсів 

забезпечує вартісне вирівнювання 

факторів виробництва 

Аналіз за непрямим 

паритетом вартості 

 

QLPQL = QKPQK 

- оцінювання впливу технологічного 

укладу на структуру ресурсоспоживання; 

- визначення ефекту інноваційного 

розвитку у ресурсозбереженні;  

- формування необхідної рівноваги ринку 

ресурсів 

Модель Хекшера-

Оліна-Самуельсона  
Вплив на видову структури 

економічної діяльності (торгівлі) 

залежно від стану ресурсного 

забезпечення (надлишку ресурсів) 

 

Зміна дохідності виду діяльності 

від стану ресурсного забезпечення 

Переважання пропозиції товару, 

для виробництва якого існує 

надлишок ресурсу і навпаки 
Побудова та аналіз карти 

ізоквант та кривих 

байдужості 

- визначення впливу ринку на 

ресурсозбереження;  

- оцінювання значення та ефективності 

неекономічних методів  ресурсозбереження;  

- визначення найбільш актуальних методів 

і інструментів політики ресурсозбереження; 

- вплив курсових коливань 

 

- оцінювання видових, структурних і 

галузевих диспропорцій у 

ресурсозбереженні 

Теорема 

Рибчинського 

Зростання пропозиції ресурсу 

призводить до зростання 

дохідності продукції 

1
4
5
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Продовження табл. 2.10 

1 2 3 4 5 

Модель Хікса-

Хансена 

Визначає загальну економічну 

рівновагу на ринку 

Встановлює вплив на попит і 

пропозицію ресурсозбереження 

через зв’язок вартість-ресурсні 

можливості-ефект 

Побудова та аналіз карти 

ізокост-ізоквант 

- оцінювання ефективності тарифно-

цінових інструментів ресурсоспоживання;  

- визначення змін кон’юнктури на ринку 

ресурсозбереження; 

- оцінювання ефективності використання 

ресурсів    

Модель Домара-

Харрода 

Посткейнсіанська теорія 

економічного зростання на 

процесах мультиплікації та 

акселерації 

Зростання забезпечується через 

розвиток та ефективність 

використання капіталу, за умови 

певного співвідношення між 

інвестиціями і заощадженнями 

Стан рівноваги 

«інвестиції-

заощадження» 

Виробнича функція 

Q = F(K, L) 

- визначення пріоритетних напрямів 

інвестицій у ресурсозбереження; 

- обґрунтування необхідності державної 

фінансування; 

- визначення меж субсидіювання  

Модель Солоу 

Неокласична теорія економічного 

зростання в залежності від 

факторів виробництва,  інвестицій 

та інновацій 

Вплив на зростання 

забезпечується як через наявність 

ресурсів, так і ефективність їх 

використання за умови 

дотримання оптимальних 

співвідношень 

Виробнича функція 

Q = F(K, L) 

Зміна капіталу від 

ресурсних обмежень 

∆K=-μK∆t+I∆t  

Приріст зайнятості і 

продуктивності 

L=L0evt 

- обґрунтування напрямів техніко-

технологічно розвитку; 

- оцінювання перспектив розвитку 

ресурсного потенціалу;  

- виявлення впливу заходів інструментів 

політики на ресурсозбереження через 

окремі складові економічного середовища 

Модель Рамсея-

Касса-Купманса 

Неокласична теорія економічного 

зростання на основі оптимального 

споживання і виробництва 

Співвідношення між 

номінальною і реальною віддачою 

ресурсів у процесі суспільного 

виробництва 

Індикатори якісних 

зрушень  

 

 

 

Побудова та аналіз карти 

ізокост-ізоквант 

- виявлення значущості 

ресурсозбереження у економічних 

процесах;  

- порівняння з іншими функціями 

господарської діяльності 

Модель Менк’ю-

Ромера-Вейла 
Теорія економічного зростання на 

основі інноваційного розвитку та 

людського капіталу 

Зміна у складі одного з ресурсів 

веде до невідворотного 

перетворення у інших складових Еластичність заміщення 

факторів виробництва, 

зміна продуктивності 

праці 

- формування заходів інноваційної 

політики;  

- оцінювання розвитку науково-

технічної та інформаційної складової 

ресурсозбереження; 

- виявлення впливу сфери освіти та 

науково-дослідницьких установ   

Модель Ерроу-

Ромера 

Зростання ефективності є 

наслідком інноваційного 

розвитку, який у свою чергу 

формується під впливом освіти 

  

gt
e

k

y
kyw 
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Такі трансформації в зовнішньому середовищі змінюють рівновагу, 

визначаючи розподіл ресурсів, що не завжди сприяє їх ефективному 

використанню. Тому для більш повного відображення моделі формування 

політики ресурсозбереження доцільно ввести змінні, запропоновані в моделях 

Менк’ю-Ромера-Вейла [236] та Ерроу-Ромера [240], які доповнюють 

неокласичні підходи та відображають стійке економічне зростання на основі 

технічного прогресу, який є наслідком результату навчання працівників в 

процесі діяльності, а саме розвитком людського капіталу.  

Дані зміни дозволять повністю охопити всі методи і інструменти 

політики ресурсозбереження та впровадити у моделі їхній вплив на результат. 

Тому математична інтерпретація методичного підходу оцінювання 

ефективності формування політики ресурсозбереження, що здатний 

комплексно відобразити політику ресурсозбереження, та максимально 

виявити вплив її усіх можливих заходів матиме вигляд системи економічних 

зв’язків Р. Солоу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

де  L0, Lt – чисельність зайнятих фактична та скоригована на зростання 

продуктивності праці у періоді t, осіб; 

 К0, Kt – вартість капіталу фактична та скоригована на зростання 

віддачі у періоді, грн. t; 

 Qt – валовий внутрішній продукт, створений у періоді t, грн.; 

 It – приріст ресурсного потенціалу за рахунок інвестицій у засоби 

виробництва у періоді t, грн.; 

 Сt – приріст ресурсного потенціалу за рахунок приросту вільних 

 Lt = L0 
(1+v t)

 

, (2.8) 

Kt = K0 
(1+t) 

Qt = AKt
α1Lt 

α2 

It = (1-a)Qt-1 

Ct = (1-)(1-a)Qt-1 
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оборотних коштів у періоді t, грн.; 

 A – коефіцієнт нейтрального технологічного прогресу; 

 α1, α2 – еластичність ВВП за продуктивними силами; 

 t – коефіцієнт зростання продуктивності внаслідок техніко-

технологічного розвитку та інновацій; 

 t – коефіцієнт зростання віддачі капіталу внаслідок техніко-

технологічного розвитку та інновацій; 

  – коефіцієнт виробничого споживання у ВВП; 

 а – коефіцієнт прямих витрат (частка проміжного продукту у ВВП). 

 

Оскільки показники можуть носити ендогенний або екзогенний 

характер, тобто бути змінними або заданими в часі, то застосування даної 

моделі при формуванні політики ресурсозбереження можна представити як 

дослідження відповідних стаціонарних або нестаціонарних траєкторій руху 

системи (рис. 2.16). Модель формування державної політики 

ресурсозбереження відображає причинно-наслідковий зв’язок та 

закономірності перебігу процесів ресурсозбереження. Такий зв’язок 

відображено через двоїстий вплив мотиваційних механізмів: 

- ринкове середовище, ресурсне середовище, техніко-технологічна 

сфера, сфера результатів; 

- інноваційна активність, інвестиційна активність, маркетингова 

(комерційна активність). 

Двоїстість такого причинно-наслідкового зв’язку доведена у попередніх 

розділах дисертації. Кількісно-якісні характеристики та чинники 

економічного середовища генерують мотивацію до ресурсозбереження, за 

різними напрямами та сферами реалізації. Це призводить до активізації 

інноваційних досліджень і розробок, їх впровадження через інвестиції, 

поширення та просування отриманих результатів у господарську діяльність 

через маркетинг.  
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СЕРЕДОВИЩЕ МАРКЕТИНГОВА 

АКТИВНІСТЬ 
Індикатор «C»: 

«+»: 1>2 

«-»: 1<2 

 

Індикатор «B»: 
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Рисунок 2.16 – Модель формування державної політики ресурсозбереження (розроблено автором)
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Остання ланка може також мати і зворотну дію – виявлення потреб та 

перспектив зміни економічного середовища (маркетинг), пошук 

інвестиційних джерел та здійснення інновацій. Але вихідною позицією є стан 

та специфіка окремих середовищ та сфер ресурсозбереження, що формують 

домінуючі чинники мотивації. Тому для оцінювання окремих чинників впливу 

запропоновано використання індикаторів, які грунтуються на параметричних 

характеристиках виробничої функції: 

- A – відтворювальна характеристика розвитку економіки; 

- B – пріоритетність використання ресурсів з позицій віддачі; 

- C – характеристика типу розвитку і впливу на залучення ресурсів; 

- D – структурно-ресурсна характеристика впливу на результат; 

- E – технологічна характеристика впливу на функціональність;  

- F – характеристика формування потенціалу ресурсної бази (де і – 

коефіцієнт формування інвестиційного потенціалу; с – коефіцієнт приросту 

фінансових джерел); 

- G – характеристика прогресивності (інноваційності) процесів; 

- H – продуктивно-вартісна характеристика функціональності (де MPR 

– гранична продуктивність ресурсу; PR – ціна залучення ресурсу); 

- I – характеристика ресурсно-ринкової кон’юнктури (P1, P2 – зміна ціни 

залучення ресурсу у часі). 

Застосування запропонованих підходів дозволить здійснити попереднє 

оцінювання ефективності заходів політики ресурсозбереження, 

проаналізувати перспективи впливу на економічне середовище, обґрунтовано 

визначити найбільш дієві методи та інструменти державної політики 

ресурсозбереження. Таким чином, застосування такої моделі сприятиме 

підвищенню ефективності державної політики ресурсозбереження та 

досягненню якісних змін у процесі суспільного виробництва. 
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Висновки до 2-го розділу 

 

1. В результаті аналізу динаміки макроекономічних показників 

виявлено, що протягом 2005-2014 рр. суттєвих змін в економічних процесах 

країни не відбулося. Реальний валовий внутрішній продукт, скоригований на 

дефлятор до рівня 2005 р., практично не змінився та склав 457,3 млрд. грн. у 

2005 р. та 455,3 млрд. грн. у 2014 р. Зростання реального ВВП у 2006-2008 рр. 

було нівельовано його подальшим зниженням у 2009-2014 рр. Нами виявлено 

основні особливості функціонування національної економіки, які полягають у 

відсутності системних структурних зрушень в економіці країни, незмінності 

технологічного укладу, наявності простого відтворення продуктивних сил. 

Практично відсутні також зміни матеріально-технічної бази. В результаті 

віддача основних засобів за залишковою вартістю характеризується сталим 

рівнем: 0,691 грн/грн. у 2005 р. та 0,689 грн/грн. у 2014 р. Продуктивність праці 

є також відносно сталою, як за загальною зайнятістю, так і за зайнятістю у 

суб’єктів господарювання. Виявлені особливості формують сталість 

ресурсоефективності та ресурсомісткості, що також підтверджує значний 

рівень витрат, який формується у сфері матеріального виробництва за 

наявності низької частки доданої вартості. Середній рівень витрат на 1 грн. 

реалізованої продукції є дуже високим практично за всіма видами економічної 

діяльності і складає 0,89-0,96 грн./грн. 

2. Дослідження тенденцій ресурсовикористання із застосуванням 

гіпотези трьох секторів довели, що ресурсоефективність національної 

економіки визначається, в першу чергу, сферою промислового виробництва. 

При цьому національній економіці притаманні певні викривлення процесів 

суспільного поділу праці та їх невідповідність рівню розвитку продуктивних 

сил. Незважаючи на певні позитивні зрушення питомих витрат енергоносіїв на 

основні види продукції і послуг, існує значна обмеженість щодо інтенсифікації 

ресурсоспоживання суспільного виробництва, оскільки, за умов незмінності 
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технологічного укладу підвищенням ресурсоефективності помилково 

визнається результат зростання від ефекту масштабу національного 

виробництва. Вихідною базою зростання ресурсоефективності національної 

економіки в цілому є ресурсовикористання у промисловості. 

3. Дослідження методичної бази та інструментів державної політики 

ресурсозбереження з урахуванням закордонного досвіду виявило суперечності 

у застосуванні адміністративних та економічних механізмів 

ресурсозбереження. Відсутність науково-обґрунтованого та економічно 

єдиного концептуального підґрунтя розвитку бізнес-середовища і суспільного 

виробництва на основі сформованих і фактично існуючих економічних 

зв’язків і процесів створює низьку ефективність управління 

ресурсозбереженням в цілому. Доведено, що вихідною перешкодою 

гальмування ресурсозбереження у аспекті ефективності формування 

державної політики ресурсозбереження є недосконалість нормативно-

правового середовища регулювання процесів ресурсозбереження, 

непрозорість процедур, недієвість стимулів та відсутність вільних коштів, що, 

в свою чергу, не сприяє економічній зацікавленості як суб’єктів 

господарювання, так і органів влади. 

4. Аналіз процесів інноваційної діяльності в країні як складової та 

індикатора ресурсозбереження разом із дослідженням інструментів підтримки 

і забезпечення діяльності з ресурсозбереження дозволили встановити перелік 

внутрішніх і зовнішніх умов та передумов сприяння активізації 

ресурсозбереження. Дані передумови та умови здійснюють мотивацію та 

формують економічну зацікавленість усіх учасників процесу 

ресурсозбереження, сприяють пошуку засобів та можливостей щодо реалізації 

заходів ресурсозбереження, націлюють на сталість та довго строковість 

ресурсозбереження, спрямовують на кооперацію та отримання спільного 

результату, що у підсумку дозволяє забезпечити ефективну дію механізму 

ресурсозбереження. Разом з тим, низька інноваційна активність та недостатня 
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затребуваність даних умов відображає якісний стан економічного середовища 

та економічні очікування суб’єктів господарювання. 

5. На підставі дослідження науково-методичних підходів щодо 

моделювання політики ресурсозбереження доведено необхідність урахування 

як функціональних, так і структурних аспектів економічних процесів і явищ 

при формуванні політики ресурсозбереження. Визначено, що для формування 

науково-обґрунтованої політики ресурсозбереження критерії оцінювання 

ефективності політики мають базуватись на результативності використання 

заходів та інструментів щодо економічного зростання, дотримання 

гармонійного функціонування секторальних зв’язків в економіці, 

забезпечення умов для існування рівноваги економічного середовища. Це 

передбачає поєднання функціонального підходу до ресурсозбереження, 

урахування впливу ресурсного обмеження економіки, відображення ринкових 

процесів, тенденцій інноваційного розвитку через зростання якості 

сприйняття економічних трансформацій. 

6. Нами побудована економіко-математична модель формування 

політики, ресурсозбереження, що відображає закономірності впливу стану та 

рівня використання продуктивних сил в економіці, їх технологічного 

взаємозв’язку з результатом суспільного виробництва через еластичність, 

структурні зміни економічного середовища. Практичне використання 

запропонованої моделі дозволить підвищити якість і глибину аналітичного 

забезпечення напрямів формування політики ресурсозбереження, оцінити 

розвиток процесу відтворення та ефективності використання ресурсного 

потенціалу. Запропонована модель надає можливість сформувати економічно 

обґрунтовану політику ресурсозбереження на рівні держави та прийняти 

відповідні рішення щодо забезпечення якості процесів ресурсозбереження. 

 

Основні положення 2-го розділу дисертації відображені у наукових 

працях автора [183; 187; 190; 192; 194; 197; 200; 203]. 
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РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

3.1. Організаційно-правове забезпечення державної політики 

ресурсозбереження 

 

Ресурсозбереження є об’єктивною економічною категорією, тому, з 

одного боку, його реалізація відбувається під впливом об’єктивних 

економічних законів. З іншого – сфера та простір економічних свобод 

розмежовується, регламентується та керується відповідними 

адміністративними, організаційними і суспільно-політичними відносинами, 

наслідком чого є повнота прояву об’єктивних економічних законів. Основою 

такого устрою, в першу чергу, є нормативно-законодавча база, як підґрунтя 

формування і реалізації державної політики ресурсозбереження. 

Організаційно-правове забезпечення формування ефективної державної 

політики ресурсозбереження визначаються видами зв’язку, які існують у 

наступних сферах: 

- відносини власності; 

- ринкові відносини; 

- цивільні відносини; 

- науково-технічні відносини; 

- адміністративно-територіальні відносини; 

- соціальні відносини. 

Таким чином, організаційно-правове забезпечення та напрями його 

удосконалення слід розглядати з позицій досягнення ефективності всього виду 

вертикальних і горизонтальних зв’язків здійснення політики 

ресурсозбереження. Вихідним елементом ефективного формування такої 

політики є просторовий адміністративно-організаційний механізм державного 
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управління, оскільки на його підставі створюються умови для реалізації 

політики ресурсозбереження і визначається розподіл його функціональних 

напрямів (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Механізм державного управління в Україні  

(наведено за [35, с. 54]) 

- вирішення питання про 

відповідність законів та інших 

правових актів Конституції України; 

- розгляд конфліктних ситуацій, 

претензій суб’єктів господарювання 

- прийняття та зміна законів, 

постанов, інших законодавчих актів 

і контроль за їх виконанням; 

- визначення основ державної 

економічної політики, зокрема 

кредитно-грошової, зовнішньо-

економічної, цінової та податкової; 

- затвердження Державного 

бюджету 

- формування стратегії соціально-

економічного розвитку; 

- правове управління за допомогою 

указів, постанов, розпоряджень; 

- здійснення кадрової політики; 

- координація діяльності державних 

органів 

- забезпечення реалізації законів, 

постанов, інших законодавчих актів; 

- розробка проекту закону про 

Державний бюджет, його виконання 

та звітності про виконання бюджету; 

- забезпечення здійснення державної 

економічної політики; 

- спрямування і координація роботи 

міністерств та інших органів 

виконавчої влади 
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Відповідно існуючий державний устрій та система державного 

управління відображає необхідність комплексного організаційно-правового 

забезпечення формування політики ресурсозбереження, оскільки її 

відокремлене провадження у розрізі окремих сфер державного управління не 

дозволяє забезпечити ефективність її формування і реалізації. 

Напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення 

визначаються його функціями, які полягають у наступному: 

- встановлення чітких понять і дефініцій в сфері ресурсозбереження, що 

сприяє визначеності економічного середовища, конкретизації поставлених 

цілей та адекватному формулюванню заходів державної політики; 

- регламентація складу, порядку і тривалості здійснення процедур, що 

забезпечує логіку та послідовність формування політики ресурсозбереження, 

взаємозв’язок процесів і розподіл результатів у часі; 

- забезпечення системного підходу, що дозволяє створити практичне 

підґрунтя для повноцінного функціонування механізму формування і 

реалізації політики ресурсозбереження; 

- визначення інституційних засад, що дозволяє здійснити розподіл 

обсягу компетенцій та рівня відповідальності суб’єктів формування і 

реалізації політики ресурсозбереження; 

- регламентація координації між суб’єктами формування і реалізації 

політики ресурсозбереження, що впливає на якість формування державної 

політики;  

- визначення форм і методів державної політики ресурсозбереження, 

що дозволяє забезпечити її всеохоплюваність та повноту;  

- усунення технічних перешкод і зволікань при формуванні та 

здійсненні політики ресурсозбереження, а також потенційних джерел їх 

виникнення. 

Початковим етапом формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження має стати визначення стратегії ресурсозбереження. Для 
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досягнення суспільно значимих результатів важливою умовою є застосування 

саме стратегічного підходу як до прогнозування ресурсозбереження на різних 

рівнях управління на основі оптимального поєднання та узгодження 

державних, приватних та суспільних інтересів, так і до планування 

ресурсовикористання з метою визначення стратегії ресурсозбереження на 

різних рівнях управління на перспективу. Разом з тим, формування 

ефективних стратегій потребує застосування на державному рівні відповідних 

науково-обґрунтованої методології, на що вказує досвід розвинених країн. 

Незважаючи на те, що першочергову потребу ресурсозбереження відчули 

суб’єкти реального сектору економіки, інструментарій формування стратегії 

швидко здобув державної уваги і підтримки за кордоном. Перші стратегії 

ефективності управління матеріальними ресурсами підприємств почали 

виникати у 50-60-х рр. ХХ століття, утворивши MRP-концепції (material 

requirements planning), рушієм зміни моделей суспільного виробництва стали 

енергетичні кризи 70-х років ХХ століття. У той період почалося формування 

і розвиток концепцій DSM (demand side management), LCP (least cost planning), 

IRP (integrated resources planning), які передбачали планування, використання 

і управління матеріально-енергетичними потоками в аспектах забезпечення 

тільки необхідних потреб виробництва і споживання [17; 155; 215]. Так 

політика ресурсозбереження розвинених країн ґрунтується на прогнозних 

розрахунках за допомогою економіко-математичних моделей. Закордонний 

досвід довів ефективність даного інструментарію, де різноманітні економіко-

математичні та комп’ютерні моделі знайшли широке застосування при 

дослідженні енергетичних систем [133]:  

- Брукгавенська модель оптимізації енергетичних систем (BESOM), 

розроблена американською Брукгавенською національною лабораторією в 

1974 р.;  

- MARKAL (MARKet ALlocation), першу версію було розроблено у 

1983 р. на замовлення Міжнародного Енергетичного Агентства; 
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- EFOM (Energy Flow Optimisation Model, модель оптимізації 

енергетичних потоків) була розроблена в 1970-х рр. на замовлення 

Європейської комісії.  

Характеристика даних моделей уможливлюють їх застосування у різних 

сферах економічної діяльності (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Комплексна характеристика моделей IKARUS, MARKAL,  

EFOM, TIMES [133, с. 132] 

Рівень аналізу Вихідні дані Метод моделювання Результати 

Національна 
економіка 

- макроекономічні показники 
- параметри енергополітики 
- соціальні показники 

Модель типу затрати/випуск 
з дизагрегованим 
енергетичним сектором 

- міжгалузевий баланс 
- попит на енергію 

Енергетичний 
сектор 

- ціни на енергоресурси 
- попит на енергію 
- параметри технологій 

Оптимізаційна модель 

- енергетичний баланс 
- баланс емісії ПГ 
- вартісна форма 
енергетичного балансу 

Окремі  
галузі 

Кількісні показники 
галузевої політики 
 

Імітаційні моделі: 
- промисловості 
- транспортного сектора 
- сектора  теплопостачання 

- секторальний 
енергетичний баланс 
- секторальний екологічний 
баланс 

 

Так, В.О. Точилін, Р.З. Подолець та О.А. Дячук відзначають, що 

нехтування використанням моделей приводить до неадекватності заходів і 

методів державної політики, зокрема саме ця обставина зумовила необхідність 

коригування Енергетичної стратегії України у 2012 році [174, с. 180]. 

Тому організаційно-правовою базою побудови такої стратегії має бути 

прогнозування та планування економічного і соціального розвитку, яке 

передбачає аналіз за попередній період, характеристику головних проблем 

розвитку економіки та соціальної сфери; відображає стан використання 

потенціалу, можливі шляхи розв’язання головних проблем розвитку 

економіки та соціальної сфери, цілі та пріоритети розвитку [206].  

Для ефективного формування політики ресурсозбереження основними 

складовими змісту програмних та прогнозних документів, на нашу думку 
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мають стати:  

- аналіз стану ресурсозбереження та функціонування його 

інфраструктури;  

- аналіз стану ресурсного забезпечення та їх доступності щодо залучення 

у економічну діяльність; аналіз диспропорцій ресурсоспоживання;  

- визначення видів ресурсів, які потребують найбільшої уваги щодо 

підвищення ефективності їх використання;  

- визначення напрямків удосконалення ресурсозбереження за всіма 

аспектами його прояву;  

- обґрунтування комплексу необхідних заходів ресурсозбереження. 

Для реалізації цих складових державної політики пропонується 

стратегічний комплекс завдань, який має бути інтегрований у єдиний вектор, 

спрямований на досягнення суспільно-значимих цілей, що потребує активної 

участі держави для створення сприятливого економічного середовища 

ресурсозбереження (рис. 3.2). 

Досліджуючи різні аспекти ефективності державної політики, 

Ф. Фукуями запропонував матрицю сфери впливу держави й ефективності її 

інститутів, яка містить чотири сектори: «сильні інститути, обмежена сфера 

впливу», «сильні інститути, широка сфера впливу», «слабкі інститути, широка 

сфера впливу» і «слабкі інститути, обмежена сфера впливу» [182]. З огляду на 

необхідність забезпечення економічного зростання, оптимальним для держави 

є перебування в першому секторі матриці Фукуями (наприклад, США). 

Водночас, в багатьох європейських країнах поширена думка, що ефективність 

досягається ціною соціальної справедливості, отже більш доцільним є 

перебування у другому секторі [125]. Проте, іноді результатом їх 

впровадження є неефективність державного управління у формі надмірних 

зобов’язань у забезпечення економічного розвитку. Тому з позиції 

забезпечення економічної ефективності таке позиціонування держави за 

матрицею Ф. Фукуями буде гіршим варіантом. 
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Рисунок 3.2 – Стратегічний комплекс завдань формування ефективної 

державної політики ресурсозбереження (розроблено автором) 

 

Формування стратегічних пріоритетів і напрямів ресурсозбереження має 

ґрунтуватись на концептуальних теоретико-методичних засадах, якими 

доцільно вважати стратегію сталого розвитку, що втілюється в економічному 

середовищі у вигляді реалізації концепції ресурсоефективного та чистого 

виробництва (РЕЧВ) для бізнесу і промисловості. Впровадження такої 

стратегії передбачається здійснювати за трьома варіантами розв’язання 

проблеми підвищення ефективності використання ресурсів [171, с. 58-59]: 

- консервація – підтримання відносної ефективності економічних 

процесів на основі існуючого механізму ресурсоспоживання; 

- пристосування – використання адміністративного та інституційного 

впливу на підвищення ефективності процесів ресурсоспоживання; 

- модернізація – оновлення технологій, процесів та управління 

Формування цілісної та 

дієвої системи управління 
та регулювання в 

ресурсозбереженні 

Досягнення збалансованості 

економічно обґрунтованої 
цінової політики відносно 

ресурсозбереження 

Демонополізація  
та розвиток конкурентних 

відносин на ринках ресурсів 

і пов'язаних сфер 
 

Створення відповідних 

умов для надійного 
функціонування та 

сталого розвитку 

Нормативно-правове 

забезпечення реалізації 

цілей розвитку України 

Залучення приватних 

інвестицій, нових 
технологій і сучасного 

досвіду ефективної роботи 

СТРАТЕГІЇ ДІЇ НА КОНКРЕТНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

– внутрішня і зовнішня диверсифікація 
ресурсозабезпечення (особливо паливно-
енергетичними ресурсами); 

– розвиток продуктивних сил національної 
економіки; 

– оптимізація ресурсоспоживання 
національної економіки; 

– інтеграція до світового економічного 
середовища за укладом національної 
економіки. 

ЦІЛІ 
– підвищення економічної ефективності використання ресурсів; 
– досягнення економічної безпеки та незалежності національної економіки; 
– забезпечення розвитку соціальної сфери і поліпшення екологічної ситуації 

 

СТРАТЕГІЇЇ СТВОРЕННЯ УМОВ  

ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДО ДІЇ 
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ресурсоспоживанням через сукупність як адміністративних, так і економічних 

методів, що вважається найбільш ефективним напрямом. 

Впровадження концепції РЕЧВ має здійснюватися в три етапи 

[171, с. 62]. На першому етапі (до 2016 р.) мало відбутися розроблення 

стратегії та національного плану дій по впровадженню в Україні більш чистого 

виробництва зі створенням відповідного організаційно-правового 

забезпечення, проведення освітніх та інформаційних заходів. На цьому етапі у 

якості організаційно-правового забезпечення передбачалася реалізація 

програми розвитку та трансформації національної мережі трансферу 

технологій в центр сприяння розвитку ресурсоефективного бізнесу з більш 

чистим виробництвом, утворення відповідних інституцій – Національного 

центру якості та використання природних ресурсів, розробка юридичної бази 

більш чистого виробництва та активізація процесу впровадження стандартів 

ЄС. На другому етапі (2017-2019 рр.) передбачається прийняття Закону 

України щодо стратегії та національного плану дій по впровадженню в Україні 

більш чистого виробництва, проведення широкої навчально-виховної кампанії 

з питань впровадження досконалої нормативно-правової бази на основі 

природоохоронного законодавства Європейського Союзу. На третьому етапі 

(2020-2022 рр.) повинна відбутись безпосередньо імплементація принципів та 

механізмів РЕЧВ у економічну діяльність суб’єктів господарювання. Але 

виконання цих завдань потребує систематизації і комплексного узгодження 

законодавства різних сфер, оскільки такі завдання охоплюють 

природоохоронну, фінансову, інноваційну, антимонопольну, освітню та інші 

види діяльності, а також окремі аспекти державного управління.  

У той же час розроблення стратегії національного рівня, на основі якої 

формується та реалізується державна політики ресурсозбереження, потребує 

удосконалення організаційного-правового забезпечення за структурними 

складовими механізму державного управління в адміністративно-

територіальному і галузевому аспектах. На підставі досліджень чинного 
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законодавства, що регламентує здійснення державної економічної політики, 

К. Пастух вважає за доцільним виділення чотирьох етапів її формування і 

реалізації, послідовність яких дозволить досягти інтегрованості всього 

комплексу заходів політики на національному і регіональному рівні. Автор 

виділяє перелік законодавчих актів, згідно яких відбувається правова 

імплементація даних етапів [126, с. 114]. Виходячи з цього, слід вказати на 

недотримання принципів ефективного формування державної політики 

ресурсозбереження. По-перше, це відсутність єдиного базового нормативно-

правового акту, що регламентує здійснення комплексної державної 

економічної політики, у тому числі де мала передбачатися політика 

ресурсозбереження. Так, Закони України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики», «Про Генеральну схему планування території України» 

та інші документи хоч і визначають пріоритети та загальні вектори руху 

держави, проте носять декларативний характер і надають лише поверхневе 

представлення механізму формування державної політики. По-друге, 

механізм формування і відповідно реалізації державної політики, тим більше 

на рівні окремих регіонів, перетинається із дією специфічних механізмів, 

вільних економічних зон і транскордонного співробітництва, що в окремих 

випадках створює диспаритет економічного розвитку. По-третє, моніторинг та 

коригування державної політики здійснюється за адміністративно-

територіальним принципом, що в окремих аспектах є доцільним, зокрема для 

соціальної сфери, але не завжди співпадає з потребами економічного 

середовища, у якому основою функціонування є виробничо-господарські 

зв’язки всередині та між видами економічної діяльності, між окремими 

ринками, а також зовнішні і транснаціональні економічні зв’язки.  

Тому, на нашу думку, для ефективного формування державної політики 

ресурсозбереження доцільним є використання функціонального підходу до 

визначення стратегій ресурсозбереження. Такий підхід обумовлений 

розглядом залежності результатів ресурсовикористання національної 



163 

 

 

економіки з позицій виробничої функції. Застосування функціонального 

підходу ґрунтується на встановлених у другому розділі міжсекторальних 

зв’язках видів економічної діяльності, оскільки процес суспільного 

виробництва представляє собою певний технологічний ланцюг, де 

ефективність використання ресурсів в сфері створення матеріальних і 

нематеріальних благ є визначальною як щодо сфери їх обігу так і формування 

доданої вартості в цілому. Тому при формуванні ефективної державної 

політики ресурсозбереження слід здійснювати концентрацію заходів не лише 

у розрізі носіїв і елементів витрат ресурсів, а й стадій та місць виникнення 

витрат. В цьому ж аспекті додатковим доводом є розглянута у другому розділі 

функціональна залежність результатів суспільного виробництва від 

продуктивних сил. Таким чином, організаційно-правове забезпечення 

політики повинно сприяти наступній послідовності дій: 

- аналіз структури виробничо-господарських зв’язків між галузями і 

видами економічної діяльності із встановленням конкретних кількісно-

якісних характеристик: частка і стан задіяних продуктивних сил, тривалість 

виробничих і господарських циклів, розподіл за типом виробничих систем, 

поточний рівень ресурсоспоживання, розподіл за характером витрат 

суспільного виробництва, стан інноваційної активності; 

- визначення технологічного укладу та моделі ресурсовикористання 

національної економіки, виявлення конкретних потенціалів та резервів 

зростання; 

- аналіз існуючого стану ринкового середовища, поточної моделі, 

методів та інструментів державного регулювання економічної діяльності, 

наявність чинників мотивації та стимулів щодо ресурсозбереження у розрізі 

окремих видів економічної діяльності; 

- оцінювання стану ресурсного забезпечення суспільного виробництва, 

кількісно-якісної характеристики ресурсної бази, виявлення можливостей 

альтернативного забезпечення та/або ресурсозаміщення, створення/залучення 
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нових видів ресурсів як факторів суспільного виробництва; 

- визначання істотних проблем та перешкод щодо ресурсозбереження та 

підвищення ефективності ресурсовикористання з розподілом за сферами 

походження: техніко-технологічні, виробничі, організаційні, фінансові, 

комерційні, правові, адміністративні; 

- формування інтегральної концепції розвитку національної економіки з 

виділенням головних стратегічних напрямів удосконалення та сталого 

зростання, що мають розроблятися у розрізі ринкових трансформацій, 

підвищення використання ресурсного потенціалу, модернізації процесів 

суспільного виробництва як за видами економічної діяльності, так і 

строковими перспективами. 

На необхідність удосконалення механізму побудови стратегій 

ресурсозбереження вказує і Л.А. Кулик, проте вона акцентує увагу саме на 

адміністративно-територіальному підході щодо побудови стратегій 

ресурсозбереження. На її думку, хоча цільова спрямованість стратегій і має 

носити функціональний характер та бути орієнтована на розв’язання 

соціально-економічних проблем розвитку, проте формування стратегій має 

здійснюватися за ієрахічним принципом «держава-регіон-суб’єкти 

господарювання», згідно якого відбувається взаємоузгодження економічних 

інтересів і особливостей, а також визначається набір методів та інструментів 

досягнення цілей [79, с. 129]. Звертаючись до сутності категорії 

ресурсозбереження, на нашу думку, такий підхід є цілком придатним для 

локальних сфер господарювання – житлово-комунальне господарство, 

забезпечення соціальної інфраструктури, малий та середній бізнес. Проте 

особливості державної політики ресурсозбереження (наведені у першому 

розділі) і аналіз тенденцій ресурсоспоживання та ресурсозбереження (наведені 

у другому розділі) доводять, що ефективне формування державної політики 

ресурсозбереження неодмінно потребує застосування чіткого розподілу сфер 

компетенцій, що й визначатиме логіко-структурний і причинно-наслідковий 
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зв’язок між суб’єктами політики ресурсозбереження відповідно до рівня 

ієрархії.  

Концептуальні положення щодо формування державної політики 

ресурсозбереження для їх ефективної реалізації мають бути закріплені 

відповідною нормативною і законодавчою базами. Сьогодні нормативно-

законодавча база стосовно ресурсозбереження характеризується 

різноманітністю нормативних актів, проте не складає єдиної цілісної системи 

та переважно спрямована на регулювання енергоефективності. Така 

спрямованість є цілком логічною і закономірною, враховуючи особливості 

забезпечення національної економіки енергоносіями, проте тут теж 

спостерігається певна неврегульованість. Так, на думку О. Кравченко, в 

Україні створено належне законодавче підґрунтя для стабільного виробництва 

і розвитку ринку альтернативних видів палива, оскільки законодавство чітко 

регламентує види альтернативного палива, сутність його виробництва і 

постачання та конкретні заходи державної підтримки у вигляді пільг та 

преференцій, які надаються державою учасникам цього ринку. При цьому 

виконаний нею аналіз законодавства свідчить про дотримання практично всіх 

функцій, які має виконувати організаційно-правове забезпечення [75]. Проте 

Т. Кістинюк при аналізі нормативної бази щодо енергоефективності наводить 

такі недоліки як відсутність прозорих процедур і механізмів застосування 

положень чинного законодавства, зокрема щодо пільг та розвитку 

енергоефективності та відсутність координації з іншими сферами 

правовідносин – Цивільним кодексом України та Кодексом України про 

адміністративні правопорушення [64]. На розбіжності нормативно-правової 

бази окремих сфер регулювання вказує і В.О. Юрескул, внаслідок чого 

реалізація державної політики енергозбереження не має системного 

характеру, тому механізми державного управління не забезпечують належного 

впливу на процеси енергоефективності, зокрема у сфері житлово-

комунального господарства [222, с. 69]. Іншим доводом щодо 
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неврегульованості правових засад політики ресурсозбереження є чинний 

порядок реалізації енергосервісних багатосторонніх відносин, що наразі 

потребує передбачення різних варіантів енергосервісних контрактів, внесення 

змін у страхове законодавство щодо стимулювання страхування цивільної 

відповідальності енергосервісних компаній, стимулювання банківського 

сектору на фінансування завдань енергомодернізації [116]. 

Аналізуючи безпосередньо процеси ресурсозбереження, дослідники в 

першу чергу вказують на наявність практично єдиного нормативного 

документа, який дає визначення та класифікацію заходів – ДСТУ 3052-95 

(попередньо ГОСТ 30167-95) «Ресурсозбереження», де наведені положення 

щодо енерго- та матеріалозбереження. Водночас формування і реалізація 

політики ресурсозбереження і окремих її складових здійснюється під впливом 

значної кількості інших нормативно-правових документів, кількість яких, за 

оцінками окремих дослідників коливається від 43 до більше ніж 100. Тому, 

наслідком недосконалості правових норм, в першу чергу вищої юридичної 

сили, є недостатня ефективність підзаконних актів, що здійснюють 

регулювання політики ресурсозбереження. Організаційно-правове 

забезпечення та відповідно функціонування державного механізму 

формування політики ресурсозбереження деталізується відповідними 

постановами та інструкціями Кабінету Міністрів України, міністерств, 

відомств і спеціальних державних органів, що створює можливість їх 

практичної реалізації, оскільки безпосередньо визначає порядок дій і 

регламентує процедури застосування методів та інструментів державної 

політики ресурсозбереження. Тому недосконала нормативно-законодавча база 

породжує неструктуровану та неефективну систему державного управління в 

цій сфері. 

Окрім відсутності координації між окремими сферами правового поля, 

що стосується державної політики ресурсозбереження, недоліки полягають у 

забезпеченні інституційних засад формування політики ресурсозбереження, 
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що цілком доводить В.О. Струк на прикладі досвіду перетворень державних 

установ нагляду за енергоефективністю. Основним органом, що здійснює 

моніторинг ефективного використання енергетичних ресурсів, є Державне 

агентство з енергоефективності та енергозбереження України, створене 

Указом Президента України від 13.04.2011. Його основними завданнями є: 

проведення єдиної державної політики у сфері ефективного використання 

енергетичних ресурсів та енергозбереження, а також виконання інших 

функцій, пов’язаних із енергоефективністю і енергозбереженням. Також був 

розроблений конкретний перелік критеріїв і показників ефективного 

використання енергетичних ресурсів (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Показники ефективного використання енергетичних ресурсів [113] 

№ 

п/п 
Перелік показників 

Основні показники 

1 Енергоємність ВВП (кг у.п./грн., кг н.е./$ США за ПКС) 

2 
Питомі витрати енергоносіїв на одиницю основних видів виробленої продукції 

(наданих послуг) за видами економічної діяльності та за регіонами 

3 
Втрати основних видів енергоресурсів та води за видами економічної діяльності та 

регіонами 

Допоміжні показники 

4 
Загальний обсяг споживання паливно-енергетичних ресурсів по Україні в 

одиницях умовного палива та за окремими їх видами 

5 Обсяг споживання енергоресурсів за видами економічної діяльності та регіонами 

6 
Обсяг основних видів продукції (послуг) у натуральних одиницях за видами 

економічної діяльності та регіонами 

7 Енергоємність ВВП за видами паливно-енергетичних ресурсів 

8 Енергоємність ВДВ за видами економічної діяльності та регіонами 

9 
Енергоємність ВДВ продукції (послуг), які виробляються (надаються) 

користувачами паливно-енергетичних ресурсів 

10 
Обсяг економії основних видів енергоресурсів у регіонах за рахунок підвищення 

енергоефективності та енергозберження у натуральних та умовних одиницях 

11 

Обсяг коштів, залучених на фінансування заходів з енергоефективності в розрізі 

регіонів (у тому числі окремо: власні кошти підприємств, державного, місцевого 

бюджетів, інвестиції, тощо) 

12 
Кількість встановлених приладів обліку споживання енергоресурсів та води (у 

натуральних показниках і відсотках до кількості об’єктів споживання ресурсів) 
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Проте це агентство не є першим спеціалізованим органом. Раніше у 

різний період існували Державна інспекція з ефективного використання газу, 

Державний комітет України з енергозбереження, Державна інспекція з 

енергозбереження, Національне агентство України з питань забезпечення 

ефективного використання енергетичних ресурсів [172, с. 120]. 

Такі тенденції постійних інституційних змін, хоч це і викликано 

потребами подальшого удосконалення, дезорієнтують суб’єктів 

господарювання та здійснюють дестимулюючий вплив, оскільки на 

належному рівні не забезпечується моніторинг ефективного 

ресурсовикористання. При цьому, якщо стосовно енергозбереження і 

енергоефективності сьогодні нагляд здійснюється Державним агентством з 

енергозбереження та енергоефективності, то тенденції ресурсозбереження 

дослідити в цілому доволі складно, оскільки контроль показників 

ефективності використання ресурсів не має єдиної методичної бази та 

розпорошений між інституціями управління і нагляду за економічною 

діяльністю різного рівня ієрархії. 

Таким чином, удосконалення організаційно-правового забезпечення 

формування ефективної державної політики ресурсозбереження має бути 

спрямованим на такі заходи: 

– визначення пріоритетів і завдань політики ресурсозбереження у 

явному вигляді (досягнення та/або підтримання певних кількісних і якісних 

показників) та неявному вигляді (сприятливість бізнес середовища, створення 

умов для ефективної конкуренції та державної підтримки, забезпечення 

оновлення і модернізації суспільного виробництва); 

– встановлення ефективних механізмів організаційно-правового 

забезпечення формування і реалізації державної політики ресурсозбереження, 

придатних і конкретних як для суб’єктів управління, так і суб’єктів 

господарювання; 

– формування ефективного інституційного механізму моніторингу і 
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контролю реалізації державної політики ресурсозбереження у відповідності до 

поставлених завдань та розподілу компетенцій; 

– встановлення чітких, прозорих і послідовних процедур реалізації 

методів та інструментів державної політики ресурсозбереження у 

господарській діяльності, при регулюванні ринкового та економічного 

середовища. 

Для забезпечення наведених напрямів необхідним є створення 

вертикально і горизонтально інтегрованої нормативно-законодавчої бази та 

визначення інституційної структури щодо формування і реалізації державної 

політики ресурсозбереження. Разом з цим, удосконалення організаційно-

правового забезпечення також потребує реалізації наступних дій щодо 

окремих аспектів (табл. 3.3). 

Також доцільним буде визначити необхідність та перспективи 

створення основного нормативно-правого документу, який має 

регламентувати мету, завдання, принципи, напрями та інструменти політики 

ресурсозбереження та яким має бути «Концепція ресурсозбереження та 

ресурсоефективності економіки України». Це дозволить закріпити 

ресурсозбереження у якості стратегічного напряму економічного і соціального 

розвитку на законодавчому рівні. Стосовно напрямів удосконалення 

організаційно-правового забезпечення, то перспективним є застосування 

досвіду розвинених країн у становленні державної політики 

ресурсозбереження.  

Європейське співтовариство у 70-х рр. ХХ ст. почало формування 

комплексної політики та стратегій у сфері енергоефективності під впливом 

ідентичних чинників – високого рівня залежності від імпортованих 

енергетичних ресурсів та зростання цін на енергоносії, що сприяло 

розробленню і затвердженню відповідної нормативно-законодавчої бази для 

правової, законодавчої, регуляторної, інституційної і програмної основ 

політики.  
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Таблиця 3.3 

Напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення 

державної політики ресурсозбереження в Україні (розроблено автором) 

Напрями 
удосконалення 

Цільові  
установки  

Заходи та засоби удосконалення 

Удосконалення 
нормативно-
законодавчої 

бази 

Створення 
системних 

регулятивних 
механізмів 

формування 
політики 

ресурсозбереження, 
державного і 
суспільного 
контролю її 
виконання 

‒ розробка єдиної нормативно-методичної бази у сфері 
ресурсозбереження, з урахуванням регіональних 
(локальних) особливостей; 

‒ розроблення державної Програми ресурсозбереження та 
ресурсоефективності з відповідними показниками для видів 
економічної діяльності й адміністративно-територіальних 
одиниць;  

‒ урахування вимог ресурсозбереження при розробленні 
стратегій і програм інноваційного розвитку, економічного 
та соціального розвитку, антикризових планів, а також у 
підвищенні економічної безпеки держави 

Розподіл 
компетенцій і 

відповідальності 

Формування 
ефективної системи 

інститутів щодо 
національного, 

регіонального та 
місцевого 

адміністрування 
ресурсозбереження 

‒ створення єдиної методики та інструментів контролю 
ресурсозбереження; 

‒ визначення відповідальних органів, підзвітних єдиному 
національному органу;  

‒ створення асоційованих структур органів влади, 
ресурсосервісних підприємств, науково-технічних установ, 
суб’єктів бізнесу, відповідальних за реалізацію політики 
ресурсозбереження; 

‒ забезпечення прозорості та неупередженості оцінок 
ефективності заходів ресурсозбереження, незалежність 
експертиз 

Планомірність 
упровадження 

ресурсозбережен
ня і підвищення 

ефективності 
ресурсоспожива

ння 

Індикативне 
планування і 

програмування 
зниження витрат 
ресурсів для сфер 

господарювання та 
адміністративно-
територіальних 

одиниць  

‒ оцінювання реального потенціалу ресурсозбереження; 
‒ паспортизація об’єктів-ресурсоспоживачів, звітність про 

реалізацію програм ресурсозбереження; 
‒ розробка нормативних питомих показників 

ресурсоємності та питомих показників втрат ресурсів; 
‒ удосконалення цінової політики і тарифоутворення; 
‒ застосування економічних показників моніторингу 

ефективності ресурсозбереження;  
‒ забезпечення прозорості реалізації заходів 

ресурсозбереження та рейтингів результативності 
ресурсозбереження 

Економічне 
стимулювання 

суб’єктів 
господарювання  

Фахова, проектна та 
методологічна 

підтримка, 
підвищення 
мотивації 

споживачів ресурсів 

‒ кооперація потенційних суб’єктів ресурсозбереження з 
фаховими установами та організаціями ресурсозбереження; 

‒ організація регіональних і територіальних 
консультативно-методичних центрів ресурсозбереження; 

‒ розробка механізмів заохочення персоналу бюджетних 
установ і підприємств соціальної сфери до економії коштів; 

‒ упровадження комплексу заходів щодо стимулювання 
інноваційного розвитку на засадах ресурсозбереження 

Проведення 
освітньо-

інформаційної та 
суспільно-

виховної роботи 

Формування 
світогляду і 

культури 
ресурсозбереження, 

підтримка у 
запозиченні 

практик 
ефективного 

ресурсоспоживання 

‒ залучення професійних фахівців до реалізації проектів і 
програм ресурсозбереження; 

‒ імплементація прогресивного світового досвіду 
ресурсозбереження; 

‒ удосконалення і розроблення нових схем 
співробітництва, кооперації і фінансування 
ресурсозбереження; 

‒ формування інформаційно-методичних баз та банків 
даних проектів з ресурсозбереження 
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Її створення та функціонування передбачало: дослідження ставлення 

споживачів щодо енерговикористання; розробку відповідних програм та 

забезпечення умов для їх успішної реалізації; впровадження регулятивних 

механізмів та стандартизації; стимулювання добровільної діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері енергоефективності; участь держави у фінансуванні 

науково-дослідних робіт у сфері енергоефективності; допомогу у поширенні 

нового обладнання на ринку. 

Сьогодні формування і здійснення енергетичної політики виконують 

такі інституції: Європейська Комісія, яка розробляє основні напрями політики; 

Європейський парламент та Рада Міністрів, котрі затверджують нормативні 

акти в сфері енергозбереження; Суд Справедливості, що забезпечує 

дотримання європейського законодавства; Палата Аудиторів, яка контролює 

витрачання коштів [139, с. 26-28]. 

Аналогічним чином відбувалось становлення державної політики 

ресурсоефективності США, Японії, Південної Кореї, де ресурсозбереження як 

складова інноваційного розвитку зазнавало відчутного поштовху через 

створення відповідної нормативно-законодавчої бази та організаційно-

правового забезпечення. При цьому значні кошти спрямовувались на 

забезпечення трансферу технологій і утворення необхідної для цього 

інфраструктури, у тому числі й для потреб малого бізнесу. Причому трансфер 

охоплював широке коло сфер економічної діяльності: промисловість, 

енергетику, оборону, охорону, здоров’я, освіту і науку [22, с. 137].  

Результати досліджень О.П. Добровольської з проблем здійснення 

економічної політики розвинених країн, свідчать що створення цілісного 

організаційно-правового забезпечення визначає ефективність розроблення і 

реалізації економічних програм. Завдяки цьому розвиненим країнам вдалось 

досягти успіхів у державній структурній політиці, а саме у розвитку 

виробничої та соціальної інфраструктури, у формуванні системи ефективного 

контролю економічного середовища та забезпеченні орієнтації суб’єктів 
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господарювання на спільний результат [38].  

Таким чином, ключовим завданням удосконалення організаційно-

правового забезпечення є визначення виду і форми ефективної взаємодії між 

владними інституціями різних рівнів ієрархії, суспільством та суб’єктами 

господарювання. У такому аспекті доцільним є підхід, запропонований 

І. Чикало, яка, на основі аналізу методів оцінювання конкурентного 

середовища запропонувала визначати глибину впливу та інструментарій 

політики ресурсозбереження на основі побудови матриці «зміна 

ресурсоємності – зміна валової доданої вартості». Застосування даної 

методики щодо встановлення відповідного співвідношення видів економічної 

діяльності та ефективності використання ресурсів дозволяє визначати 

актуальні напрями здійснення економічної політики та ефективні важелі 

державного впливу на ресурсозбереження, що в цілому сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності суспільного виробництва [213]. 

Разом із удосконаленням організаційно-правового забезпечення, що 

відноситься до створення ефективних вертикальних зв’язків, перспективним є 

розвиток договірних відносин (як створення ефективних горизонтальних 

зв’язків), що дозволить забезпечити синергетичний ефект державного 

управління і координації, з одного боку, та впровадження ринкового 

середовища і умов для залучення потенціалу бізнесу, з іншого боку. Таким 

напрямом є розвиток державно-приватного партнерства, яке дозволяє 

забезпечити формування спільних інвестиційних ресурсів для досягнення 

суспільно-значущих результатів, підвищити ефективність використання 

об'єктів державної власності, створити нові методи ефективного управління та 

досягти оптимального використання ресурсів, про що свідчить закордонний 

досвід [127, с. 50]. Тому для удосконалення організаційно-правового 

забезпечення щодо формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження доцільним буде виокремити функції учасників державно-

приватного партнерства (табл. 3.4).  
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Таблиця 3.4 

Застосування моделей державно-приватного партнерства у формуванні 

державної політики ресурсозбереження (доопрацьовано автором за [62]) 

Моделі 
Компетенції державного 

партнера 

Компетенції приватного 

партнера 
Перспективні сфери застосування 

Модель  

оператора 

- перехідне право 

власності; 

- цільовий контроль; 

- непрямі фінансові 

вигоди 

- право користування; 

- оперативна 

самостійність;  

- самоокупність; 

-прямі фінансові вигоди 

- переробка відходів та 

побутового сміття; 

- удосконалення шляхів 

традиційного ресурсозабез-

печення. 

Модель  

кооперації 

- спільна власність; 

- спільне управління; 

- спільний контроль; 

- спільні фінансові 

вигоди 

- спільна власність; 

- спільне управління; 

- спільний контроль; 

- спільні фінансові 

вигоди 

- венчурне інвестування у 

ресурсозбереження; 

- наукові дослідження, дослідні 

техніко-технологічні розробки. 

Модель  

концесії 

- абсолютне право 

власності; 

- цільовий контроль; 

- обмежені фінансові 

вигоди 

- право користування; 

- оперативна 

самостійність;  

- самоокупність. 

- житлово-комунальне 

господарство 

- забезпечення соціальної 

інфраструктури 

- транспортування та передача 

паливно-енергетичних ресурсів. 

Модель  

лізингу 

- перехідне право 

власності; 

- непрямі фінансові 

вигоди 

- право користування 

- оперативна 

самостійність 

- прямі фінансові вигоди 

- виробництво ресурсозберігаючої 

продукції, обладнання, техніки; 

- створення нових об’єктів 

альтернативного ресурсозабез-

печення. 

 

Удосконалення організаційно-правового забезпечення формування 

ефективної державної політики ресурсозбереження також потребує 

здійснення заходів щодо створення сприятливих умов економічного 

середовища в цілому, які мають бути втілені через нормативно-законодавче 

середовище. В цьому аспекті буде доцільним здійснити удосконалення за 

наступними напрямами: 

- впровадження заходів структурної перебудови економіки на основі 

технологічного розвитку, оновлення зовнішньоторговельної спеціалізації 

України, частки й обсягів середньо- та високотехнологічного експорту;  

- реформування системи державних закупівель як інструменту 

стимулювання виробництва ресурсозберігаючої продукції, адаптація системи 

державних закупівель до міжнародних вимог і стандартів; 

- впровадження механізмів адміністративного, ресурсного та 

фінансового забезпечення децентралізації, що має стати потужним 
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мотиваційним рушієм економічного розвитку; 

- поглиблення міжнародного співробітництва, посилення координації з 

міжнародною економічною спільнотою; 

-  подолання системної корупції, що має стати основою впровадження 

ресурсоефективної моделі економічного розвитку; 

- гарантія і забезпечення права власності як базису економічного 

розвитку України. 

Результатом таких удосконалень має стати якісне поліпшення стану 

економічного середовища: конкуренції, бізнес-клімату, інвестиційної 

привабливості, інноваційної активності. Це створить істотний рівень 

мотивації щодо впровадження підприємницьких ініціатив у 

ресурсозбереженні, запобігатиме неефективному державному втручанню і 

надмірному адміністративному впливу на суб’єктів господарювання, що у 

підсумку. дозволить забезпечити поступове наближення України до кращих 

світових практик здійснення політики ресурсозбереження. 
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3.2. Фінансово-економічне забезпечення державної політики 

ресурсозбереження 

 

Аналіз національних і світових моделей господарювання доводить, що 

для забезпечення випереджаючих темпів економічного зростання лише 

ресурсного потенціалу недостатньо. Ефекти «прокляття ресурсів» та 

«голландської хвороби» свідчать, що визначальним чинником розвитку є саме 

відтворювальний потенціал економіки. Хоча сукупну ефективність 

функціонування національної економіки формує кожний окремий суб’єкт 

господарської діяльності, неможливо отримати об’єктивне порівняння при 

розрізненій оцінці процесів ресурсовикористання.  

Застосування стратегій ресурсозбереження будується з використанням 

інструментів програмування і з урахуванням балансових зв’язків між 

виробничими стадіями та господарськими процесами, що формує відповідні 

вимоги до фінансово-економічного забезпечення політики 

ресурсозбереження. Теоретична необхідність і доцільність трансформації 

процесів суспільного виробництва шляхом ресурсозбереження підтверджена 

накопиченим світовим досвідом. Зниження питомих витрат ресурсів (при 

забезпеченні сталої кількості і якості результатів виробництва) сприяє 

максимізації чистого економічного ефекту, разом з тим ресурсозбереження 

генерує інноваційні та структурні зміни економічного середовища. Зокрема, 

якщо у 1975 р. в США моделі MRP у господарський діяльності застосовували 

близько 700 компаній, то у 1981 р. їх було більше 8 тисяч, а на початок 1990-х 

років із застосуванням ресурсних стратегій свою діяльність будувала 

переважна більшість компаній. При цьому пов’язані з ресурсними стратегіями 

програмні комплекси для ЕОМ займали майже 1/3 ринку програмного 

забезпечення [233].  

Для забезпечення сталого розвитку сучасні стратегії полягають у 

кардинальному перетворенні економіки: шляхом інвестицій в «чисті» 
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технології, «натуральну» інфраструктуру, екологізацію, запобігання 

катастрофічним наслідкам зміни клімату, підвищення якості середовища 

існування людства. За оцінками ЮНЕП, достатньо вкладення 2% світового 

ВВП в модернізацію 10 секторів економіки для зміни характеру світового 

розвитку, зниження викидів парникових газів і забезпечення ефективності 

використання ресурсів [112, с. 6, 43]. Так, в Україні існують приклади та 

проекти переходу на ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ) 

реалізовані, в першу чергу, в малому і середньому бізнесі – проект 

«Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського 

Союзу», EaP GREEN. Проте більш глибоке впровадження ресурсозбереження 

потребує активної державної участі, особливо у подоланні непрозорості та 

створенні рівних умов для всіх суб’єктів національної економіки. Слід 

відзначити, що результати впровадження РЕЧВ дозволяють досягти суттєвого 

зниження витрат, потребують відносно невеликих інвестицій та мають 

окупність протягом 1-3-х років [130], що цілком оптимізує потреби фінансово-

економічного забезпечення політики ресурсозбереження. 

В процесі розподілу валового національного продукту у суб’єктів 

господарювання відбувається формування грошових нагромаджень: 

прибутку, амортизаційних коштів, заощаджень, суспільних фондів, тощо. 

Відповідно критерієм визначення складових фінансової системи та фінансово-

економічного забезпечення є рівень формування нагромаджень. За даним 

критерієм виділяють такі рівні [121] : 

- фінанси домогосподарств; 

- фінанси суб’єктів господарювання; 

- місцеві фінанси; 

- державні фінанси; 

- фінансовий ринок. 

Виходячи з вищенаведеного, фінансово-економічне забезпечення 

державної політики ресурсозбереження необхідно розглядати як своєрідний 
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ресурс, що чинить вплив на ефективність процесу розширеного відтворення 

суспільного виробництва. Двоякість значення слід розглядати як в тому, що 

грошові фонди є самостійним джерелом розширеного відтворення, так і в 

тому, що вони будуються в залежності до виробничих чи галузевих зв’язків, 

розвитку ринкових відносин та наявності територіальної організації 

населення. Задача регулювання цих відносин полягає у побудові ефективної 

системи формування (нагромадження), розподілу і перерозподілу та 

використання фінансових ресурсів, яка реалізується: 

– прямими методами, а саме створення нормативно-правової бази та 

організаційно-технічної системи фінансових відносин (встановлення норм 

амортизації, норм відрахування у соціальні фонди, встановлення норм 

оподаткування, державних інститутів управління); 

– непрямими методами, а саме шляхом активізації ринкових механізмів, 

базуючись на тому, що фінансові відносини формуються для обслуговування 

процесу товарообміну і регулюються дією об’єктивних економічних законів. 

Необхідність визначення пріоритетних напрямів фінансово-

економічного забезпечення державної політики ресурсозбереження 

обумовлюється, з одного боку, наявними невикористаними резервами 

економії ресурсів та меншою витратністю заходів економії ресурсів порівняно 

із залученням у суспільне виробництво еквівалентної кількості нових ресурсів, 

з іншого боку. Формування фінансово-економічного забезпечення політики 

ресурсозбереження, здатної вирішувати не лише тактичні, а й стратегічні 

питання, залежить від науково-обґрунтованої системи принципів її 

формування. На думку Л.В. Лисяк, визначальними є системоутворюючі 

основи концептуальної моделі суспільства соціального прогресу і 

справедливості, орієнтованої на створення умов для вільного і всебічного 

розвитку особистості, адекватної магістралі прогресу світової цивілізації, 

відповідно до якої має розвиватися українське суспільство. 

Фінансово-економічне забезпечення у сучасних умовах 
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характеризується поєднанням двох складових – бюджетних і фіскальних 

джерел, що формуються у відповідності із бюджетно-податковою політикою. 

Таким чином, обґрунтування фінансово-економічного забезпечення потребує 

комплексного підходу з урахуванням стану інституційного середовища 

країни. Інституційне середовище створює умови формування та реалізації 

фінансово-бюджетної політики, яка залежить від специфічних характеристик 

напрямів та сфер здійснення державної політики ресурсозбереження, що 

потребує чіткого визначення пріоритетних напрямів та проблем з метою 

відпрацювання реалістичних, ефективних та економічно доцільних рішень. 

Тому завданнями фінансово-економічного забезпечення мають бути:  

– створення економічної зацікавленості суб’єктів господарювання та 

органів влади в реалізації державної політики ресурсозбереження;  

– формування інтегрованих територіальних, регіональних, державних 

програм ресурсозбереження, що характеризуються оптимальним переліком 

ресурсозберігаючих проектів з урахуванням реальних можливостей їхнього 

здійснення;  

– відновлення основних засобів національної економіки, впровадження 

нових високоефективних ресурсозберігаючих технологій;;  

– зміна структури господарювання на користь ресурсоефективних 

виробництв для окремих регіонів, територій і національної економіки в 

цілому;  

– зниження збитковості, обумовленої неефективним використанням 

ресурсів на різних стадіях життєвого циклу;  

– розширення експортних можливостей українських підприємств, вихід 

на світові ринки з продукцією, що має високий рівень конкурентоздатності.  

Інструментами щодо сприяння зацікавленості та економічної 

доцільності разом із використанням прямого фіскального апарату має стати 

коригування податкового механізму: «негативного стимулювання» шляхом 

введення нових податків, пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки; 
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«позитивного стимулювання» шляхом введення системи пільгового 

оподаткування екологічно чистих товарів [131; 205]. Ефективність такого 

інструменту детально досліджена у праці В.М. Хобти та О.Ю. Попової. 

Автори відзначають, що екологічні податки дозволяють уникати так звані 

ринкові провали, конфлікти інтересів суспільства та бізнесу та в цілому є 

домінуючим інструментом гармонізації еколого-економічних інтересів на 

рівні держави [205, с. 376].  

Узагальнюючи світовий досвід [109; 165, 177], найбільш характерні 

інструменти фінансово-економічного забезпечення політики 

ресурсозбереження були наступні: 

- безвідсоткові кредити на впровадження нових технологій (США, 

Корея, Японія); 

- істотні податкові пільги при здійсненні заходів ресурсозбереження 

(Європейський Союз, США, Японія); 

- пільгове тарифоутворення, знижки від постачальників енергоресурсів 

(США, Китай, Європейський Союз); 

- інвестиційні гранти і субсидії (Європейський Союз; країни Азії). 

При цьому формами фінансової підтримки держави, що стимулювали 

залучення приватних інвестицій в ресурсозбереження, були: надання 

державних гарантій за кредитами або облігаційних позиках; фінансування 

енергетичних обстежень, оснащення приладами та системами обліку ресурсів, 

підготовка проектів ресурсозбереження; фінансування ресурсозбереження в 

бюджетній та комунальній сферах (в першу чергу модернізація опалення, 

ремонт мереж, теплоізоляція); фінансування НДДКР, підтримка пілотних 

проектів, освіта, нормативно-правова та інформаційна підтримка 

ресурсоефективності і ресурсозбереження. Ці види діяльності також мають 

бути впроваджені в сучасних реаліях України, разом із розв’язанням існуючих 

проблем: 

- недостатнє фінансування поліпшення комунальної інфраструктури, 
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відсутність розуміння комерційними банками ризиків комунальних 

підприємств; 

- проблема гарантій і повернення інвестицій, недостатнє використання 

місцевих позик; 

- проблеми обслуговування позик, фінансова і політична 

нестабільність, погіршення інвестиційного клімату. 

Окремої уваги у розрізі державної політики ресурсозбереження 

потребує застосування інструменту державних закупівель. Так у програмі 

енергоефективності за статтею «Здійснення заходів, спрямованих на 

формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення 

енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії 

та альтернативних видів палива» у 2014 р. було не використано кошти у сумі 

4,8 млн. грн. внаслідок несвоєчасного укладання договорів за результатами 

процедури державних закупівель – відкритих торгів. Аналіз обсягів державних 

закупівель свідчить про значний потенціал даного інструменту, (таблиця 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Результати процедур, оприлюднених на веб-порталі публічних 

закупівель [52] 

Процедура закупівлі 

Загальна вартість укладених договорів на 

закупівлю товарів, робіт і послуг  

2014 р. 2015 р. 

млрд. грн. % млрд. грн. % 

Конкурентні процедури 88,9 70,16 107,7 55,97 

Неконкурентні процедури 37,8 29,84 84,7 44,02 

У тому числі:     

закупівля комунальних послуг (газо-, тепло-, 

водо- та електропостачання) 
23,03 18,18 53,3 27,71 

інші закупівлі 14,77 11,65 31,4 16,32 

Усього 126,7 100,00 192,4 100,00 
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Переважну більшість серед неконкурентних процедур закупівель 

складають закупівлі комунальних послуг (газу природного та послуг з 

транспортування природного газу магістральними та розподільними 

трубопроводами; електричної енергії та послуг з постачання електроенергії; 

послуг з постачання водяної пари і гарячої води; послуг з водопостачання та 

водовідведення) [164]. Тобто це та сфера, яка характеризується високим 

енерго та ресурсоспоживанням. Разом з тим, схвалений Національний план дій 

з енергоефективності на період до 2020 р. (табл. 3.6) потребує значних обсягів 

фінансування, яке має можливості оптимізації при створенні комплексної 

взаємодії між суб’єктами політики і спрямованості державних закупівель на 

товари та послуги підприємств, що впроваджують ресурсозбереження. Це 

дозволило б оптимізувати державні видатки та підвищити їх ефективність 

 

Таблиця 3.6 

Потреби у фінансуванні Національного плану дій з енергоефективності 

на період до 2020 року [141] 

Сфера економічної 

діяльності, в якій 

реалізовуються заходи 

Виконавець 

Загальне фінансування на 

період 2015–2020 рр., млн. 

євро 

Побутовий сектор Мінрегіон, 

Держенергоефективності 

11 170 

Сфера послуг 4 980 

Промисловість Мінекономрозвитку 4 265 

Транспорт Мінінфраструктури 14 655 

Разом 35 070 

 

Крім того, Національним планом передбачено досягнення у 2020 р. 

національної індикативної мети енергозбереження на рівні 9% середнього 

показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання за період 2005–2009 рр., 

а також досягнення у 2017 р. проміжного показника енергозбереження на рівні 

5%. Ураховуючи такі прогнози, за умови перерозподілу частки коштів замість 

закупівель у державні інвестиції, це створило б вищий ступінь мотивації, 

оскільки ефект від економії енергоспоживання отримували б безпосередньо 
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суб’єкти господарювання. 

У аспекті державних закупівель, невід’ємною складовою постає 

проблема удосконалення цінової політики щодо ресурсозбереження: 

формування цін на ресурси, регулювання цін на продукцію і послуги 

підприємств природніх монополій, які є споживачами таких ресурсів. 

Я.А. Ляшок у дослідженні інструментів ефективного функціонування 

підприємств, що забезпечують життєдіяльність населення, відзначає 

передумови загроз національній безпеці. Такі загрози спричинені 

розбалансованістю між тарифоутворенням, рівнем витрат ресурсів та 

платоспроможністю населення. Запропонований автором покроковий 

комплекс заходів щодо усунення дисбалансу та прийняття адекватних 

керівних рішень (у тому числі на рівні держави) має бути включений в 

інструментарій державної політики [87, с. 231-232]: 1 – виокремлення 

суб’єктів тарифної політики; 2 – генерація чинників, формують проблеми 

суб’єкта; 3 – коригування чинників за процедурами експертних оцінок; 4 – 

здійснення аналізу за різними методичними підходами; 5 – порівняння 

фактичних результатів із бажаним оптимумом; 6 – виявлення типу і сили 

впливу чинників; 7 – визначення напрямів покращення. 

Слід зазначити, що дотримання збалансованості і рівноваги у системі 

фінансово-економічного забезпечення державної політики ресурсозбереження 

визначає планомірність її виконання, а також створює передумови для 

отримання своєчасних і адекватних результатів. Так, у даному аспекті, для 

ефективної реалізації заходів політики слушними будуть висновки 

В.Я. Чевганової щодо джерел виникнення кризових явищ. Автор наголошує, 

що на рівні підприємства кризові явища мають руйнівні наслідки, можуть 

носити як елементний, так і комплексний прояв, а витрати попередження 

кризи істотно менші ніж витрати на ліквідацію її наслідків. Це обумовлює 

необхідність систематичного моніторингу та вчасного виявлення критичних 

відхилень при формуванні політики ресурсозбереження [209]. 
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Ефективним засобом фінансово-економічного забезпечення має стати 

пряма та непряма державна підтримка, що потребує зміни існуючих підходів 

у промисловій політиці держави. Це передбачає оптимальний розподіл 

державних коштів, пільг та регулятивних дій за двома підходами: 

– горизонтальним – держава створює загальні умови для розвитку 

промисловості та не застосовує прямої підтримки окремих видів діяльності чи 

суб’єктів господарювання; 

– вертикальним – пряма державна підтримка, активна участь у 

перерозподілі ресурсів на користь окремих видів діяльності та конкретних 

підприємств. 

Згідно вітчизняного досвіду господарювання, пряма фінансова допомога 

у вигляді субсидій та дотацій традиційно надавалась вугільній промисловості 

та сільському господарству. Так, у 2014 р. прямі субсидії в економіку України 

склали 2,8% від ВВП, у порівнянні з 3,3% у 2013 р. Фахівці зазначають, що 

така форма допомоги має негативний вплив на конкуренцію через переймання 

навантаження з поточних витрат підприємств, чим створюються нерівні умови 

для функціонування ринку. Така ситуація абсолютно не стимулює 

підприємства до інвестицій у ефективне використання ресурсів [7]. Зокрема, 

податкові пільги надавалися для підприємств гірничо-металургійного 

комплексу, суднобудування, авіабудування, автобудування, легкої 

промисловості, хімії, енергетики. Такі пільги полягали у звільненні 

(частковому звільнені) від сплати податку на прибуток та ПДВ.  

За оцінками аналітиків, окрім відсутності інвестиційно-інноваційного 

розвитку, втрати державного бюджету в результаті цих невиправданих заходів 

складали 2% до 3,5% ВВП протягом 2010-2013 рр. [142]. Загальний обсяг 

державної допомоги у формі субсидій, дотацій та податкових пільг в різні роки 

складав від 5% до 6% ВВП. Для порівняння, у країнах ЄС державна допомога, 

як правило, не перевищувала 1% ВВП. 

Разом із пільгами, державна допомога включала наступні інструменти: 
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– державні гарантії за кредитами; 

– списання боргів; 

– преференційне ціноутворення/тарифоутворення; 

– преференційні митні ставки на імпорт обладнання та комплектуючих; 

– відшкодування капітальних видатків. 

Державні гарантії за кредитами надавалися переважно державним 

підприємствам, зокрема НАК «Нафтогаз України», структурам ДА 

Автомобільних доріг України, ПАТ «ДПЗКУ», ПАТ «Укрзалізниця» та 

іншим). Так, на кінець 2014 р. загальний борг гарантований державою, складав 

9,8 млрд. дол., притому що горизонтальна підтримка була практично 

відсутньою. Більшість програм горизонтальної допомоги не досягли 

поставлених результатів або залишилися на етапі впровадження. В першу 

чергу, це стосується створених на початку 2000-х років 11-ти спеціальних 

економічних зон, де наразі застосовуються загальні правила оподаткування 

оскільки надані пільги та преференції призвели до зловживань [142].  

Тому, на національному рівні, отримання державою виключного права 

безпосереднього формування і реалізації політики ресурсозбереження, а також 

вирішення питань надання вертикальної допомоги та фінансування буде 

доцільним стосовно видів економічної діяльності та конкретних суб’єктів 

господарювання, які відповідають наступним критеріям: 

- забезпечують істотний рівень надходжень до Державного бюджету та 

місцевих бюджетів за рахунок митних, податкових та інших платежів; 

- формують значну частку обсягів виробництва або доданої вартості у 

валовому внутрішньому продукті (валовому регіональному продукті); 

- є ключовими у забезпеченні зайнятості та формуванні соціуму 

відповідної території (наприклад, містоутворюючі підприємства);  

- є значними споживачами невідновлювальних та/або фізично 

обмежених природньо-сировинних ресурсів: корисних копалин, землі, води, 

енергії; 
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- є природніми, закритими чи відкритими монополіями; 

- мають ознаки надмірної концентрації капіталу та управління у одного 

або обмеженого кола бенефіціарів (бізнес-групи, холдинги, вертикально- та 

горизонтально інтегровані структури); 

- мають пріоритетне або стратегічне значення для національної 

економіки та конкурентоздатності держави (економічна, енергетична, 

сировинна та продовольча безпека, інтеграція у світове господарство, 

забезпечення нормального функціонування галузі). 

Для визначення потреб в обсягах державної підтримки, доцільно 

застосовувати методичний підхід І.Б. Швець щодо виявлення чинників 

формування інвестиційних ресурсів. Автор пропонує поділ суб’єктів 

господарювання на три групи: 1 група – підприємства, активи яких переважно 

формуються за рахунок приросту власних інвестиційних ресурсів; 2 група – 

підприємства, активи яких переважно формуються за рахунок приросту 

залучених інвестиційних ресурсів; 3 група – підприємства, активи яких 

переважно формуються за рахунок приросту позикових інвестиційних 

ресурсів. З позицій державної політики, це дозволить виявити суб’єкти, що 

мають недостатню кількість власних і обмежені можливості у залученні 

позикових джерел фінансування ресурсозбереження [217]. 

Разом з тим, суміжним критерієм прямої державної підтримки має бути 

і її мета. В цьому аспекті слушними будуть пропозиції І.А. Брижань, які 

полягають у пріоритетності змін на основі принципів сталого розвитку, 

інвестицій у «зелену» технологічну модернізацію, розвиток нових 

наукомістких галузей і підгалузей промисловості для забезпечення 

технологічного переоснащення суміжних сфер, призупинення скорочення 

потужностей у депресивних галузях (вугільній промисловості, цивільному 

машинобудуванні та інших) [15, с. 68-69]. Слід також зазначити, що 

прийнятий Закон України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» набирає чинності у 2017 р. і встановлює правові засади 
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проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, 

здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, 

спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення 

прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання 

міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги. Даний Закон 

регламентує критерії і порядок надання допомоги, проте потребує 

забезпеченості підзаконними актами та практичними механізмами реалізації.  

Одним із головних завдань фінансово-економічного забезпечення при 

формуванні ефективної державної політики ресурсозбереження є виявлення 

доступних джерел фінансування. Такі джерела дозволять забезпечити 

здійснення заходів та реалізацію програм ресурсозбереження для широкого 

кола суб’єктів політики, хоча мають свої характерні особливості (Додаток В).  

Різноманітність джерел не створює передумов їхньої абсолютної 

доступності. Тому на стан бюджетного фінансування і зацікавленість 

підприємств у ресурсозбереженні, перспективним є активізація залучення 

коштів з боку міжнародних фінансових організацій. Наприклад, однією з 

фінансових установ що діє в Україні є Міжнародна фінансова корпорація 

(IFC), яка належить до п’яти інституцій Групи Світового банку. Головна 

метою її функціонування є сприяння економічному зростанню країн, що 

розвиваються, через заохочення приватного підприємництва у виробничому 

секторі.  

В Україні програми IFC у сфері ресурсоефективності передбачають 

надання фінансової підтримки через: 

- програму «Інвестиції у ресурсоефективність» (Ukraine Cleaner 

Production Program); 

- проект «Енергоефективність у житловому секторі» (Ukrainian Energy 

Efficiency Project); 

- проект «Стійке фінансування енергоефективності» (Ukraine 

Sustainable Energy Finance Project). 
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Іншими міжнародними донорами залучення фінансових ресурсів в 

енергоефективність України є: 

 Міжнародний банк реконструкції та розвитку (World Bank); 

 Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD); 

 Банк розвитку Ради Європи (CEB);  

 Європейський інвестиційний банк (EIB); 

 Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO);  

 Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля 

(Шведська Ініціатива). 

Зарубіжний досвід фінансово-економічного забезпечення 

характеризується різноманітними способами і механізмами підтримки 

(табл. 3.7), де джерелами фінансування виступають: бюджетна підтримка, 

енергосервісні контракти, публічно-приватне партнерство, спеціалізовані 

програми банків, спеціальні фонди сприяння енергоефективності, трастові 

фонди та інші види джерел.  

 

Таблиця 3.7  

Основні міжнародні програми фінансової підтримки України [120] 

Постачальник 

підтримки 
Програма підтримки Тривалість 

Фінансування, 

млн. євро 
Пріоритети 

ЄС 

Пряма підтримка 

українських бюджетних 

програм з 

енергоефективності  

З жовтня 2011 100 
Енергозберігаючі технології 

у державному секторі 

ЄБРР 

УкрЕСКО Поточна 34 
Малі та середні компанії у 

промисловості 

Енергетичний Альянс Поточна 7 Обладнання для когенерації 

UКЕЕР Поточна 105 
Малі та середні компанії у 

промисловості 

ПРООН 

Трансформація ринку для 

просування 

енергоефективного 

освітлення 

2010-2015 

рр. 
31 

Державні організації і 

житлові будинки 

USAID 
Проект реформи 

теплопостачання 
Поточна 16 

Місцеві 

теплопостачальні 

компанії 
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Разом з тим, дослідження такого досвіду дозволяє виявити деякі 

особливості (або навіть «приховані вимоги») щодо здійснення фінансово-

економічного забезпечення: 

- наявність комплексу заходів щодо ресурсозбереження (програми або 

проекту), тобто усвідомлення поставлених цілей і засобів їх досягнення; 

- участь у фінансуванні безпосередньо самого суб’єкта 

господарювання, як, в першу чергу, відображення готовності нести 

відповідальність і ризик за результатами реалізації заходів; 

- націленість на довгострокову перспективу і впевненість у власному 

майбутньому, оскільки ресурсозбереження характеризується тривалою 

віддачою і окупністю інвестицій. 

Умови надання фінансової підтримки, дозволяють виявити вищезгадані 

особливості. Аналогічні перешкоди були притаманні закордонним країнам. 

Так в США, Канаді активізація енергозбереження відбулася після розроблення 

і законодавчого затвердження урядових і федеральних програм 

енергозбереження. В ЄС фінансування енергоефективності здійснюється 

спільно замовником і енергосервісною компанією. В Японії для отримання 

субсидії необхідно знизити споживання енергії на 15% у нових будинках і на 

25% в реконструйованих будівлях порівняно зі стандартним показником 

енергоспоживання. В Східній Європі у разі зниження споживання енергії 

щонайменше на 20% порівняно з допроектним рівнем є можливість отримати 

пільговий кредит [177]. 

Таким чином, міжнародна фінансова підтримка відіграє важливу роль як 

джерело фінансово-економічного забезпечення державної політики 

ресурсозбереження в Україні, особливо для тих секторів, що мають 

обмежений доступ до фінансових ринків – малі, середні підприємства, 

комунальне господарство. Водночас міжнародна підтримка також забезпечує 

доступ до інновацій та створює стимули для інвестицій у розвиток 

ресурсозбереження. 
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Актуальним аспектом в умовах децентралізації постає підвищення ролі 

регіону у здійсненні політики ресурсозбереження. Органи влади та місцевого 

самоврядування, що мають визначені повноваження на певній території, 

здатні впливати на фінансове забезпечення в межах своєї компетенції. Таким 

чином закладається механізм формування фінансового потенціалу на рівні 

регіону. Наявність та динаміка грошових коштів у суб’єктів господарювання є 

віддзеркаленням рівня соціально-економічного розвитку регіону.  

Дані підходи до формування визначення місцевих фінансів 

відображають теоретичний і господарський підхід. Теоретично органи 

місцевого самоврядування не можуть прямо розпоряджатися 

нагромадженнями суб’єктів господарювання і для виконання покладених на 

них задач мають використовувати лише власні грошові фонди. З іншого боку, 

органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень або шляхом 

надання певних пільг і переваг (матеріального й нематеріального характеру) 

отримують можливість спонукати діяльність суб’єктів господарювання на 

задоволення потреб територіальної громади.  

Боргові інструменти у складі фінансових ресурсів територіального 

утворення представляють собою грошові кошти, залучені в обіг на підставах 

повернення, строковості та платності. Будучи складовими фінансових 

ресурсів, боргові зобов’язання приймають участь у розширеному відтворенні 

суспільного виробництва. Система місцевих фінансів повинна мати 

відповідний інструмент, що дасть можливість ефективно використовувати всі 

грошові нагромадження на певному територіальному утворенні. Сутність 

даного інструменту має полягати у тому, що залучення коштів до потреб 

ресурсозбереження відбувається не лише на принципах економічної 

незалежності, а й стимулює до таких дій як суб’єктів господарювання, так і 

домогосподарства.  

Таким борговим інструментом фінансування політики 

ресурсозбереження, що може використовувати територіальне утворення, є 
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місцеві позики [36]. Використання боргових інструментів у фінансових 

ресурсах адміністративно-територіальних одиниць дозволяє не лише 

вирішити проблеми фінансової залежності місцевого самоврядування від 

центральних органів влади (табл. 3.8), а й розв’язати наступні задачі у 

забезпеченні державної політики ресурсозбереження: 

- залучити у обіг економіки регіону тимчасово вільні грошові кошти 

населення і суб’єктів господарювання; 

- позитивно впливати на процес розширеного відтворення суспільного 

виробництва та сприяти й економічному зростанню; 

- здійснювати ефективний перерозподіл грошових нагромаджень до 

соціально-економічних потреб території на добровільних засадах; 

- забезпечити стале і планомірне здійснення політики 

ресурсозбереження незалежно від обсягів державного фінансування. 

Місцеві позики як боргові інструменти відповідають наступним 

ознакам: 

- терміновість, а саме повернення коштів через обумовлений період 

часу; 

- дохідність, що передбачає забезпечення певної норми прибутковості; 

- ліквідність, як можливість трансформації даного інструменту в інші 

види фінансових або матеріальних активів; 

- цільове спрямування, що передбачає обґрунтоване залучення 

позикових коштів, відповідно до потреб позичальника; 

- ризиковість, яка означає наявність різних видів ризиків та певних 

гарантій забезпечення повернення позикових коштів.  

Для позикодавця або інвестора місцеві позики представляють собою 

один із альтернативних варіантів вкладення коштів, тому його економічні 

інтереси полягають у забезпеченні оптимального співвідношення дохідності і 

ризику на протязі певного періоду часу. Для позичальника місцеві позики є 

одним із альтернативних джерел залучення капіталу.  
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Таблиця 3.8 

Особливості місцевих запозичень в різних країнах (систематизовано автором) 

Країна 

Адміністративно-
територіальна 
одиниця що 

здійснює 
запозичення 

Пряме та непряме 
обмеження суми 

боргу 

Погодження 
запозичень 

центральною 
владою 

Відповідальність 
центрального уряду 

за місцеві 
зобов’язання 

Рефінансування 
попередніх 
запозичень 

Загальне управління 
процесом 

запозичення 

Цільове 
призначення / 
фінансування 

поточних видатків 

Україна Міста, АРК Крим 

10% від видатків 
місцевого бюджету 
на обслуговування 

боргу 

Погоджується 
Міністерством 

фінансів 
Не відповідає Заборонено 

Органи місцевого 
самоврядування 

Під проектне 
забезпечення / 

заборонено 

ФРН 
Федеральні землі, 

муніципалітети 

Відповідно до 
доходів бюджету та 

потреб у 
запозиченнях 

Погоджується 
Центральним 

банком 
Відповідає Заборонено 

Органи місцевого 
самоврядування 

відповідної 
територіальної 

одиниці 

Згідно п’ятирічних 
планів розвитку / 

заборонено 

Франція 
Муніципалітети, 

регіони 

5% від операційних 
доходів відповідного 

бюджету на 
обслуговування 

боргу 

Немає Не відповідає Заборонено 

Органи місцевого 
самоврядування 

відповідної 
територіальної 

одиниці 

На інвестиційні 
видатки / 

заборонено 

Великобританія Муніципалітети 

Відповідно до 
доходів бюджету та 

потреб у 
запозиченнях 

Погоджується 
Центральним 

банком 

Місцеві 
зобов’язання 

прирівнюються до 
державних 

Заборонено 
Органи місцевого 
самоврядування 

Під проектне 
забезпечення / 

заборонено 

Скандинавські 
країни 

Муніципалітети 

Відповідно до 
доходів бюджету та 

потреб у 
запозиченнях 

Погоджується 
Центральним 

урядом 

Запозичення 
здійснюються лише 
спеціалізованими 

установами 

Дозволено 

Органи місцевого 
самоврядування, 

комунальні банки, 
агентства з 

управління боргом 

На інвестиційні 
видатки / 

заборонено 

Японія 
Муніципалітети, 

префектури 

Дотримання 
збалансованості 

відповідного 
бюджету 

Погоджується 
Центральним 

урядом 
Не відповідає Заборонено 

Органи місцевого 
самоврядування 

відповідної 
територіальної 

одиниці 

На інвестиційні 
видатки / 

заборонено 

США 

Муніципалітети, 
шкільні округи, 

федеральні округи, 
штати 

Дотримання 
збалансованості 

відповідного 
бюджету 

Немає Не відповідає Заборонено 

Органи місцевого 
самоврядування 

відповідної 
територіальної 

одиниці 

На інвестиційні 
видатки / 

заборонено 

1
9
1
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Тому його економічними інтересами будуть вартість капіталу та 

доступність даного джерела. У процесі залучення і використання коштів за 

допомогою місцевих позик дані ознаки трансформуються у критерії, що 

визначають конкурентоспроможність місцевих позик, як порівняно з іншими 

фінансовими інструментами (для інвесторів), так порівняно і з джерелами 

капіталу (для позичальників). Відповідно складові ефективності внутрішніх 

місцевих позик прямо або опосередковано мають формувати таке середовище 

реалізації даного інструменту, при якому б забезпечувалось досягнення 

оптимального співвідношення зазначених критеріїв. 

Розглядаючи складові ефективності внутрішніх місцевих позик, 

необхідно визначити ознаки або критерії виокремлення даних складових. До 

таких критеріїв або ознак пропонується віднести наступні: 

- базисне підґрунтя реалізації внутрішніх місцевих позик; 

- формування механізму узгодження цілей, потреб та ресурсів; 

- процесуальне забезпечення реалізації внутрішніх місцевих позик. 

Залучення такого інструменту дозволило б істотно вирішити певні 

проблеми фінансового забезпечення державної політики ресурсозбереження з 

урахуванням її адміністративно-територіальної структуризації (табл. 3.9). 

Тому доцільно виділити наступні узагальнені складові ефективності 

внутрішніх місцевих позик для їх використання у політиці ресурсозбереження. 

1. Наявність досконалої нормативно-правової бази, що забезпечує 

створення середовища ефективної реалізації інструменту внутрішніх місцевих 

позик. Така база передбачає чинні нормативно-правові акти, що регулюють 

відносини у сфері фінансів та боргових зобов’язань, формування та 

використання грошових нагромаджень територіальними утвореннями, норми 

і нормативи залучення і використання ресурсів у виробництво. 

2. Регламентація компетенцій всіх суб’єктів фінансових відносин, що 

виникають стосовно реалізації інструменту внутрішніх місцевих позик. 

3. Визначеність пріоритетів територіальної і регіональної політики 
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ресурсозбереження у координації і інтеграції з політикою держави в цілому.  

4. Інституційне, інфраструктурне та інформаційне забезпечення процесу 

реалізації інструменту внутрішніх місцевих позик.  

5. Застосування ефективного менеджменту щодо управління процесом 

запозичення коштів на потреби певного територіального утворення. 

 

Таблиця 3.9 

Потенційні обсяги фінансування ресурсозбереження із залученням 

місцевих позик (розраховано автором на підставі [104]) 

Критерії обмежень 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 

З 

урахуванням 

трансфертів, 

млн. грн. 

Без 

урахування 

трансфертів, 

млн. грн. 

З 

урахуванням 

трансфертів, 

млн. грн. 

Без 

урахування 

трансфертів, 

млн. грн. 

З 

урахуванням 

трансфертів, 

млн. грн. 

Без 

урахування 

трансфертів, 

млн. грн. 

Діючий: 10% видатків 

загального фонду місцевого 

бюджету на обслуговування 

боргу (ст. 74 Бюджетного 

кодексу України) 

11716,4 6146,3 12355,9 6785,9 12486,5 6416,5 

- те саме, з коригуванням 

на 2012 р. 
Х Х 1395,2 584,7 982,3 439,5 

Норматив граничного 

місцевого боргу: основна 

сума 200% бюджету 

розвитку за виключенням 

запозичень і капітальних 

трансфертів (ст. 18 

Бюджетного кодексу 

України) 

Х 23602,7 Х 24429,3 Х 23096,2 

- те саме, з коригуванням 

на 2012 р. 
Х Х Х 3186,8 Х 1345,8 

Рекомендації Світового 

банку, були закладені в 

законопроект «Про місцеві 

запозичення і гарантії»: 15% 

доходної частини місцевого 

бюджету без урахування 

трансфертів 

Х 9834,6 Х 10178,9 Х 9624,8 

- те саме, з коригуванням 

на 2012 р. 
Х Х Х 1327,8 Х 562,2 

Методичні рекомендації 

рейтингових агентств: 

основна сума боргу 30-40% 

дохідної частини бюджету 

35148,9 19669,1 37067,8 20357,7 37309,6 19249,6 

- те саме, з коригуванням 

на 2012 р. 
Х Х 4432,9 2657,7 1686,4 844,3 
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Кожний із учасників фінансових відносин виконує певні, покладені на 

нього функції. Так, наприклад, місцеві ради обґрунтовують і розробляють 

проект рішення щодо необхідності здійснення запозичення на підставі певних 

проектів чи програм ресурсозбереження з урахуванням попереднього досвіду 

ефективної діяльності органів місцевого самоврядування. Центральний уряд 

здійснює перевірку обґрунтованості даного рішення та надає висновок щодо 

його затвердження чи відхилення. Тому виникає ймовірність конфлікту між 

центральними органами влади і органами місцевого самоврядування. Такі 

суперечки здатні істотно гальмувати залучення додаткових інвестиційних 

ресурсів, або збільшувати трансакційні витрати на проведення запозичень. 

Єдність теоретико-методичної бази обґрунтування та контролю запозичень 

надає можливість уникати подібних суперечок, або сприяє їх швидкому 

вирішенню. Така єдність сприяє прозорості дій кожного із учасників процесу 

залучення коштів, зменшує варіанти махінацій і маніпуляцій з позиковими 

коштами, унеможливлює їхнє нецільове використання. 

Управління процесом реалізації інструменту внутрішніх місцевих позик 

забезпечує координацію дій всіх учасників [132]. Критерієм формування 

організаційно-технічної структури управління має бути системність взаємодії 

всіх вищевказаних складових. Ефективний менеджмент повинен 

здійснюватися на всіх стадіях реалізації, починаючи від обґрунтування потреб 

у запозиченнях і завершуючи виконанням зобов’язань за позиками. В основу 

такої системи повинні закладатися принципи корпоративного управління та 

орієнтація на вимоги ринку.  

Зарубіжний досвід місцевих позик свідчить, що найефективніше 

менеджмент реалізується у випадках, коли основні функції внутрішніх 

місцевих позик покладаються на окремий інститут – комунальний банк або 

фінансове агентство. Також доцільним буде застосування методичного 

підходу щодо створення механізму внутрішнього використання 

корпоративних фінансових ресурсів, запропонованого В.М. Колосок. Так, 
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розроблена автором схема тимчасового перерозподілу коштів для здійснення 

внутрішнього лізингу між інституціями у складі єдиної корпорації, дозволяє 

зменшити трансакційні видатки, скоротити непродуктивну тривалість обігу та 

забезпечити ефективність моніторингу і контролю за цим процесом [66]. 

Територіальне утворення правомірно розглядати як наближений аналог 

інтегрованої корпоративної структури, де місцеві позики здійснюються 

владою для потреб ресурсозбереження, тобто розвитку економіки цієї ж 

території.  

Таким чином, при формуванні ефективної державної політики 

ресурсозбереження необхідним є посилення проектної складової 

ресурсозбереження: комплексне і систематичне охоплення проектами всіх 

сфер економіки, підвищення якості проектів і програм ресурсозбереження, 

активізація взаємодії з суб'єктами господарювання. Іншим напрямом 

формування політики має стати створення ринкових передумов 

ресурсозбереження: відхід від монополізму на ринку ресурсів, впровадження 

ринкового регулювання на основі механізму конкуренції, стимулювання 

зниження цін і тарифів, зменшення витрат на видобуток, виробництво та 

передачу ресурсів. Наряду з цим слід забезпечити стимулювання розвитку 

фінансової інфраструктури ресурсозбереження: залучення альтернативних 

фінансових ресурсів, розробку механізмів зацікавленості фінансово-

кредитних організацій у реалізації ресурсозбереження, прозорих інструментів 

фінансового контролю і гарантій, підтримку місцевих фінансових установ. 
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3.3. Оцінювання ефективності державної політики 

ресурсозбереження 

 

Підсумовуючи недоліки сучасної державної політики 

ресурсозбереження, слід відзначити, що широкомасштабна реалізація 

основних завдань політики потребує саме методичних розробок щодо 

формування системи управління ресурсозбереженням, яка має стати основою 

відповідної ресурсозберігаючої стратегії національної економіки України. 

Головною проблемою в цьому є відсутність єдиного методологічного підходу 

до визначення, формування і функціонування системи управління 

ресурсозбереженням, заснованого на оптимізації споживання сукупних 

ресурсів і спрямованого на підвищення ефективності їх використання 

[208, с. 304]. Так, І.В. Чикало відзначає, що саме проведення економічної 

діагностики ресурсоємності національної економіки має слугувати як 

аналітичною базою для виявлення можливих резервів і напрямів ефективного 

використання ресурсів, так і базисом формування організаційно–економічного 

механізму державної політики ресурсозбереження, розроблення моделей і 

концепцій ресурсозбереження, підставою застосування відповідних методів та 

інструментів державної політики ресурсозбереження [214, с. 122].  

Тому оцінювання державної політики ресурсозбереження із 

використанням запропонованої у п. 2.3. моделі оцінювання результатів 

ефективності формування політики ресурсозбереження, а також 

застосуванням індикаторів тенденцій якісних змін у процесах 

ресурсозбереження за відповідними складовими дозволять встановити 

ключові недоліки, які існують у функціональних зв’язках між окремими 

сферами державної політики. 

Дескрипція процесів політики ресурсозбереження в національному 

економічному середовищі з урахуванням функціональних зв’язків 

багатоукладної структури видів економічної діяльності, специфіки 
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використання ресурсів за секторами і галузями господарювання потребує 

чіткої детермінації впливу екстенсивних та інтенсивних чинників 

національної економіки. Стан та особливості ресурсного забезпечення, 

організація та технології в процесах суспільного виробництва визначають 

відповідні зміни у ефективності споживання конкретних видів ресурсів, 

зокрема сировини й енергії, які формують матеріальну основу результату. 

Таким чином, застосування даного методу може бути впроваджено у двох 

вірогідних площинах: 

1. Ендогенними є інтенсивні чинники, екзогенними є екстенсивні 

чинники. В такому аспекті отримані результати дають можливість сформувати 

необхідні напрями удосконалення і розвитку державної політики 

ресурсозбереження, що дозволить впровадити коригування через відповідні 

форми, методи та інструменти реалізації політики. 

2. Ендогенними є екстенсивні чинники, екзогенними є інтенсивні 

чинники. В такому аспекті отримані результати дають можливість визначити 

ефективність політики через порівняння розрахунково-теоретичного і 

фактичного ресурсного потенціалів, що свідчитиме про повноцінність його 

реалізації та дозволить встановити ті сфери державної політики 

ресурсозбереження, які потребують більш ґрунтовного опрацювання. 

Основою методу оцінювання результатів ефективності формування 

політики ресурсозбереження є виробнича функція виду Кобба-Дугласа, яка 

характеризує залежність результату від використання факторів, формула (2.3).  

За умови, що продуктивні сили задаються у абсолютних екстенсивних 

вимірниках, функціональний вплив ефективності їх використання 

визначається параметрами А, α1, α2. Знаходження цих параметрів здійснюється 

через перетворення до вигляду лінійної регресії, шляхом логарифмування 

рівняння (3.1). Згідно умов ендогенності інтенсивних чинників, функція для 

визначення параметрів регресії матиме наступний вигляд: 
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t2t1t lnLαlnKαlnAlnQ  ,    (3.1) 

 

де t – рік отримання статистичних або розрахункових значень 

відповідних показників. 

Оскільки капітал та праця задаються у функції як екзогенні змінні, то 

для визначення параметрів регресії доцільно здійснити приведення значень 

факторів щодо співставності статистичних оцінок. По-перше, таке приведення 

дозволить усунути вплив інфляційних факторів і виокремити саме 

функціональний вплив зміни використання ресурсів на результат. По-друге – 

здійснити вирівнювання статистичних рядів у періоді, на який опирається 

статистична вибірка факторних ознак і результату. У якості фактору, що 

відображає узагальнені витрати капіталу у процесі суспільного виробництва, 

запропоновано прийняти вартість основних засобів в економіці України. Для 

приведення до співставного вигляду було здійснено коригування показників 

вартості основних засобів із використанням дефлятора ВВП у розрахунку до 

рівня 2005 р. Таке коригування дозволило істотно згладити варіацію 

статистичних рядів. Разом з тим, розрахунки показників стану та питомої 

ефективності використання капіталу дозволять більш адекватно і об’єктивно 

здійснити оцінювання ефективності використання капіталу (табл. Б.2). 

Результати суспільного виробництва національної економіки доцільно 

розглянути у двох аспектах. У першому аспекті як результативний показник 

слід розглядати ВВП, котрий характеризує кінцевий результат виробничої 

діяльності у сфері матеріального і нематеріального виробництва і виключає 

проміжне споживання. У другому аспекті як результат доцільно розглядати 

чистий внутрішній продукт оскільки він виключає споживання основного 

капіталу, а отже дозволяє відобразити новостворену вартість національної 

економіки.  

Відтворення капіталу (амортизаційне накопичення) теоретично має бути 

спрямовано на інвестиції, а не на поточні потреби, тому порівняння даних 
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аспектів дозволить виявити диспропорції і викривлення щодо відтворення 

ресурсного потенціалу. Разом із тим, інтерес для співставлення може 

представляти виробнича функція, де у якості результату буде прийнято 

валовий випуск. Аналогічно фактору капіталу, коригування статистичних 

значень вибірок доцільно здійснити і за фактором праці. Це також дозволило 

вирівняти статистичний ряд, отримати співставні значення і уникнути 

статистичних похибок (табл. Б.2).  

Ґрунтуючись на першому аспекті розгляду результатів суспільного 

виробництва, у рівняння виду (3.1) доцільно прийняти наступні екзогенні 

показники. За результат суспільного виробництва було прийнято реальний 

валовий внутрішній продукт, приведений до рівня 2005 р. У якості фактору 

виробництва, а саме капіталу, було прийнято основні засоби за первісною 

вартістю з коригуванням на дефлятор до рівня 2005 р. За фактор виробництва 

(праця) було прийнято загальну чисельність зайнятих в економіці. 

Знаходження параметрів рівняння регресії та перетворення у виробничу 

функцію виконано методом найменших квадратів у матричній формі:  

 

min )ÂX(Y)ÂX(YF T  ,   (3.2) 

де  У – матриця результату, що має вигляд: 

 

Y = 

lnQ1 

; 
lnQ2 

… 

lnQt 

 

Х – матриця факторних ознак, що має вигляд: 

 

Х = 

1 lnК1 lnL1 

; 
1 lnК2 lnL2 

… … … 

1 lnКt lnLt 
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А – параметрична матриця, що має вигляд: 

 

А = 

lnА 

. α1 

α2 

 

Матричний розрахунок є альтернативною формою системи нормальних 

рівнянь за методом найменших квадратів. Це дозволяє зменшити 

трудомісткість визначення невідомих параметрів. Оціночні значення 

параметрів розраховуються за формулою: 

 

Y)X(X)(XÂ T1T  
.    (3.3) 

 

Вихідні дані для розрахунку параметрів регресії наведені у табл. 3.10, де 

номери періодів відповідають рокам, починаючи з 2005 по 2014 рр. На підставі 

вищенаведених даних було побудовано матрицю факторних ознак, яка 

відображає кількість стовпчиків і рядків, що відповідають невідомим 

параметрам та статистичній вибірці. 

 

Таблиця 3.10 

Параметри розрахунку виробничої функції (розраховано автором) 
Періоди,  

t 

Фактичні значення Темп приросту, % 

Qt Kt Lt lnQt lnKt lnLt Qt t Lt 

1 457325,0 1276201,0 20680,0 13,033 14,059 9,937       

2 491747,6 1365439,5 20730,4 13,106 14,127 9,939 7,53 6,99 0,24 

3 532332,3 1451030,9 20904,7 13,185 14,188 9,948 8,25 6,27 0,84 

4 544360,0 1730418,0 20972,3 13,207 14,364 9,951 2,26 19,25 0,32 

5 462085,9 1904721,6 20191,5 13,044 14,460 9,913 -15,11 10,07 -3,72 

6 480881,2 2853253,1 20266,0 13,083 14,864 9,917 4,07 49,80 0,37 

7 506986,3 2779583,6 20324,2 13,136 14,838 9,920 5,43 -2,58 0,29 

8 507676,5 3182952,4 20354,3 13,138 14,973 9,921 0,14 14,51 0,15 

9 507950,0 3469824,4 20404,1 13,138 15,060 9,923 0,05 9,01 0,24 

10 455271,6 3996193,8 18073,3 13,029 15,201 9,802 -10,37 15,17 -11,42 

Середнє 

значення 
494661,6 2400961,8 20290,1 13,1 14,6 9,9 0,2 14,3 -1,4 

Стандартне 

відхилення 
29312,18 926407,51 783,06 0,06 0,40 0,04 7,54 13,88 3,77 

Коефіцієнт 

варіації, % 
5,93 38,58 3,86 0,45 2,74 0,41 3027,22 97,22 -267,09 
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Матриця факторних ознак має наступний вигляд: 

 

Х = 

1 14,059 9,937 

. 

1 14,127 9,939 

1 14,188 9,948 

1 14,364 9,951 

1 14,460 9,913 

1 14,864 9,917 

1 14,838 9,920 

1 14,973 9,921 

1 15,060 9,923 

1 15,201 9,802 

 

Матриця результативних ознак також відображає кількість 

статистичних спостережень, які закладені у розрахунок параметрів регресії: 

 

Y = 

13,033 

. 

13,106 

13,185 

13,207 

13,044 

13,083 

13,136 

13,138 

13,138 

13,029 

 

Наступним кроком визначення параметрів регресії є побудова 

транспонованої матриці факторних ознак, яка має вигляд: 

 

 

Розрахунок параметрів методом найменших квадратів має вигляд: 
 

ХтХ =  

10,000 146,133 99,171 

146,133 2137,096 1449,114 

99,171 1449,114 983,505 

; 

 

(ХтХ)-1 =  

12871,620 -86,416 -1170,573 

-86,416 1,095 7,101 

-1170,573 7,101 107,573 

; 

 
 

 131,099 

ХтУ =  1915,764 
 1300,133 

; 

 

А = (ХтХ)-1 ХтУ =  

-0,8592 

0,069 

1,307 
 . 

 

Хт =  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

. 14,059 14,127 14,188 14,364 14,460 14,864 14,838 14,973 15,060 15,201 

9,937 9,939 9,948 9,951 9,913 9,917 9,920 9,921 9,923 9,802 
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В результаті перетворень було отримано рівняння регресії, яке має 

наступний вигляд: 

 

ttt 1,3068lnL0,0691lnK-0,8592lnQ  .   (3.4) 

 

Відповідно виробнича функція виду Кобба-Дугласа, що відображає 

залежність ВВП, матиме вигляд: 

 

1,3068

t

0,0691

tt LK0,4235Q  .     (3.5) 

Отримана виробнича функція дозволяє здійснити економічну 

інтерпретацію параметрів у розрізі державної політики ресурсозбереження, а 

також здійснити порівняння фактичних і потенціальних характеристик 

використання ресурсів щодо виявлення існуючих недоліків. 

Інтерпретація параметрів ступеней α1 та α2 характеризує еластичність 

ВВП за відповідними змінами вартості задіяних основних засобів і зайнятості 

трудових ресурсів. За розрахунком параметр α1 дорівнює 0,0691. За цих умов 

можна стверджувати що за існуючого технологічного укладу економіки 

України збільшення приросту засобів виробництва на один відсоток буде 

супроводжуватися зростанням ВВП приблизно на 0,07%. В той же час, кожний 

відсоток залучення трудових ресурсів забезпечує зростання ВВП на 1,3%. Таке 

співвідношення свідчить скоріше не на користь ефективного використання, а 

на технологічну недосконалість і вразливість процесу суспільного 

виробництва. Тобто кожне додаткове залучення засобів виробництва 

абсолютно неможливе без технологічного поєднання з робочою силою. В той 

же час істотне фактичне зростання вартості засобів виробництва протягом 

2005-2014 рр. жодним чином не відобразило їх якісну зміну (табл. Б.1). 

Оскільки виконується нерівність α1<α2, то для ВВП України має місце 

саме екстенсивна природа ефективності ресурсоспоживання. Разом з тим, 
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оскільки забезпечується виконання умови α1+α2>1, то виробнича функція 

характеризує економіку України як економіку зростання. Такий стан 

ресурсовикористання є наслідком неефективної державної політики 

ресурсозбереження, оскільки протягом 2005-2014 рр. не вдалося створити 

належний рівень інноваційного розвитку економіки. Дані особливості 

відображені у моделі формування політики ресурсозбереження у вигляді 

індикаторів «А» та «С», що означає наявність демотиваційного тиску чинників 

ринкового середовища на ресурсозбереження. 

Окремої уваги заслуговує параметр загальної факторної продуктивності 

або, за альтернативною характеристикою, нейтрального технологічного 

прогресу (А). Оскільки розраховане значення А дорівнює 0,4235, це можна 

трактувати як коефіцієнт доданої вартості у загальному обсязі валового 

випуску. Статистичні порівняння свідчать, що за 2005-2014 рр. частка доданої 

вартості у валовому випуску складала 0,436 при коефіцієнті варіації 1,8%. Як 

зазначалось вище, параметр А відображає прогресивність процесу суспільного 

виробництва і може розглядатись як драйвер економічного зростання та 

індикатор ефективності суспільних витрат. На думку У. Естерлі та Р. Левіна, 

він здатен забезпечувати до 60% зростання ефективності витрат суспільного 

виробництва [229]. Таким чином, статистична сталість параметра А разом із 

відсутністю якісних змін у складі ресурсів свідчить про відсутність 

позитивних структурних зрушень у напрямах їх використання, а отже про 

недостатню розробленість даної складової державної політики 

ресурсозбереження.  

Побудова виробничих функцій з використанням інших теоретичних 

підходів (Додаток Г) виявила аналогічні трактування (табл. 3.11). Отримані 

параметри аналогічно функції (3.5) відображають низькій рівень еластичності 

результату за засобами виробництва і випереджаючий за працею. В той же час 

від’ємні значення еластичності свідчать про необхідність здійснення 

розширеного відтворення засобів виробництва, а отже доводять, що політика 
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ресурсозбереження, яка щільно пов’язана із промисловою політикою держави, 

є цілком неефективною.  

 

Таблиця 3.11 

Альтернативні підходи до побудови виробничих функцій виду (2.3) 

(розраховано автором) 

Показники та 

параметри  

Виробнича функція, що побудована за показниками:  

чистого внутрішнього 

продукту (ЧВП) 
валового випуску (ВВ) 

валової доданої вартості 

промисловості (ВДВ) 

Екзогенні параметри:    

‒ результат Qt 

Чистий внутрішній 

продукт, приведений до 

2005 р. 

Валовий випуск, 

приведений до 2005 р. 

Валова додана вартість у 

промисловості, приведена до 

2005 р. 

‒ капітал Kt 

Основні засоби за 

первісною вартістю, 

приведені до 2005 р. 

Основні засоби за 

первісною вартістю, 

приведені до 2005 р. 

Основні засоби за 

первісною вартістю, 

приведені до 2005 р. 

‒ праця Lt 
Загальна чисельність 

зайнятих в економіці 

Загальна чисельність 

зайнятих в економіці 

Загальна чисельність 

зайнятих в промисловості 

Розрахована функція Qt = 0,1434 Kt
0,0867 Lt

1,3752 Qt = 2,1513 Kt
0,0451 Lt

1,262 Qt = 64,5267 Kt
-0,0659 Lt

1,0191 

Ендогенні параметри:    

‒ загальна факторна 

продуктивність, А 
0,1434 2,1513 64,5267 

‒ еластичність за 

капіталом, α1 
0,0867 0,0451 -0,0659 

‒ еластичність за 

працею, α2 
1,3752 1,262 1,0191 

 

Аналогічну трактовку відображає і параметр А, який для промисловості 

характеризує цілковитий порівняльний розрив між використанням ресурсів і 

оцінюванням результатів. Розбіжність фактичних і теоретичних значень, 

розрахованих на підставі виробничих функцій, свідчить про істотну 

дивергенцію результативних показників системи національних рахунків від 

використання факторів виробництва (рис. 3.3, а, б, в). Побудовані лінії трендів 

мають досить низький рівень апроксимації, що не дозволяє отримати адекватні 

часові прогнозні значення результатів національних рахунків. 
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а) за валовим внутрішнім продуктом 

б) за чистим внутрішнім продуктом 

в) за валовим випуском 

Рисунок 3.3 –Теоретичні значення результатів за виробничими функціями 

(розраховано автором) 
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Разом із параметрами виробничої функції, у якості індикаторів 

ефективності державної політики ресурсозбереження було розраховано 

наступні показники: 

- середня продуктивність факторів виробництва (AP): 

 

;
L

K
AAP           ;

K

L
AAP

12 α

L

α

K 
















                        (3.6) 

 

- гранична продуктивність факторів виробництва (MP): 
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           (3.7) 

 

- дугова еластичність факторів виробництва (E): 
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           (3.8) 

 

- гранична норма технічного заміщення факторів виробництва (S): 
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Із використанням вищенаведених формул було розраховано аналітичні 

індикатори виробничої функції за 10 років (табл. 3.12). Співставлення 

показників середньої і граничної продуктивності капіталу можливо 

трактувати як зниження його якості, оскільки із зменшенням середньої 

продуктивності капіталу відбувається зменшення його граничної 

продуктивності. Подальше зниження граничної продуктивності потребує 

більшого обсягу капіталу на одиницю продукції, що у співставленні із 

фактичним зростанням вартості капіталу протягом 2005-2014 рр. не 
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відображає ефекту його якісного заміщення.  

 

Таблиця 3.12 

Аналітичні індикатори виробничої функції (розраховано автором) 

Періоди,  

t 

Середня 

продуктивність 

Гранична 

продуктивність  

Дугова 

еластичність 

Гранична норма 

технічного 

заміщення 

APК APL MPК MPL ЕК ЕL SLK SKL 

1 0,382 23,585 0,026 30,831 - - 0,00086 1167,08 

2 0,360 23,713 0,025 30,999 0,1162 3,2249 0,00080 1245,65 

3 0,344 23,874 0,024 31,209 0,2491 1,8084 0,00076 1312,69 

4 0,293 24,190 0,020 31,623 0,0933 5,0745 0,00064 1560,40 

5 0,255 24,069 0,018 31,465 -0,4478 1,1320 0,00056 1784,00 

6 0,176 24,778 0,012 32,392 0,0821 8,8863 0,00038 2662,58 

7 0,181 24,755 0,013 32,362 -0,0742 0,6767 0,00039 2586,41 

8 0,160 25,000 0,011 32,682 0,0835 7,6321 0,00034 2957,37 

9 0,148 25,168 0,010 32,902 0,1062 3,7463 0,00031 3216,04 

10 0,111 24,486 0,008 32,011 -1,0530 1,2256 0,00024 4181,58 

 

Тенденції зниження граничної продуктивності свідчать про недієвість 

техніко-технологічної складової державної політики ресурсозбереження 

(рис. 3.4, а), що знаходить відображення у наступних особливостях.  

 

  

а) продуктивність капіталу б) продуктивність праці 

Рисунок 3.4 – Продуктивність факторів виробництва  

(розраховано автором) 
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По-перше, максимальна «технічна» ефективність суспільного 

виробництва має відповідати максимальній середній продуктивності ресурсу, 

що забезпечується при наближеному досягненні умови APК  MPК. По-друге, 

досягнення граничною продуктивністю нульового рівня свідчить про втрату 

ресурсом якостей фактору виробництва та про недоцільність виключно 

екстенсивного залучення ресурсу у суспільне виробництво. За розрахунками, 

зокрема у періоді t=10, кожна додаткова гривня залученого капіталу 

забезпечувала приріст ВВП лише на 0,008 грн., що також підтверджується 

практично незмінністю стану основних засобів в економіці (за показником 

залишкової вартості скоригованого на дефлятор до рівня 2005 р., табл. Б.1). 

Розрахункові показники середньої і граничної продуктивності праці на 

противагу капіталу відображають тенденцію зростання (рис. 3.4, б), при цьому 

динаміка змін має симетричні ознаки. Така динаміка вступає у протиріччя із 

дією економічного закону спадаючої граничної продуктивності. Даний закон 

притаманний для умов короткострокового періоду і виявлений у дослідженнях 

мікроекономічних середовищ. Проте, у контексті дослідження національної 

економіки як інституційної одиниці для ефективного формування державної 

політики ресурсозбереження такий підхід дозволяє виявити наступні 

особливості.  

По-перше, симетричність динаміки середньої і граничної 

продуктивності характерна для змінних факторів виробництва. Умовою 

якісного зростання продуктивності змінних ресурсів є техніко-технологічний 

прогрес внаслідок інноваційних змін (аналогічно як і капіталу). На рівні 

процесу суспільного виробництва, враховуючи змінливі тенденції ВВП, має 

бути урахований позитивний вплив ефекту масштабу. Це відображає 

порівняння тенденцій зайнятості та продуктивності за загальною чисельністю 

і за чисельністю зайнятих на суб’єктах господарювання (табл. Б.2).  

По-друге, симетричність динаміки продуктивності за кількісною 

характеристикою ресурсу, особливо зростання, відображає тенденцію 
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зниження його еквівалентної (реальної, порівняльної) вартості. Оскільки це 

стосується праці, то, відповідно, виникають приховані і відтерміновані загрози 

зниження рівня добробуту, зміни структури платоспроможного попиту, а 

також пошуку альтернативних джерел його забезпечення. У контексті сталого 

розвитку національної економіки та державної політики ресурсозбереження 

зокрема, такі тенденції створюють передумови для трансформацій 

потенційних інвестиційних ресурсів у споживання та непродуктивних 

державних видатків у зниження соціальної напруженості.  

По-третє, розраховані коефіцієнти еластичності технічного заміщення 

праці капіталом мають значення, які істотно наближені до нульового. Нульова 

еластичність технічної заміни факторів виробництва характерна для 

виробничої функції Леонтьєва. Таким чином, це доводить, що основою 

ефективності використання ресурсів національної економіки є ключові галузі 

та види економічної діяльності, а саме промисловість, про що аналогічні 

припущення і висновки також були зроблені у розділах 1 і 2. Підґрунтям таких 

висновків є протиріччя між адитивними моделями виду Леонтьєва і 

мультиплікативними моделями виду Кобба-Дугласа стосовно можливості 

відокремлених змін факторів виробництва. Відповідно ефективне формування 

державної політики ресурсозбереження неможливе без урахування проблем 

ефективності праці – сфери зайнятості, рівня оплати, забезпечення гнучкості і 

мобільності трудових ресурсів, і, особливо, розвитку людського капіталу. У 

той же час структурно-галузева складова державної політики 

ресурсозбереження повинна стати центром її формування. 

Аналогічні значення параметрів було отримано і по іншим виробничим 

функціям – на основі ЧВП, ВВ та ВДВ промисловості. В той же час, 

розрахунки таких функцій здійснені без коригування вартісних показників до 

рівня 2005 р., відображають вищу продуктивність використання капіталу та 

ірраціональність у порівняльних оцінках продуктивності праці. 

Характер взаємодоповнення капіталу працею має високу граничну 
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норму технічного заміщення. За проведеними розрахунками в середньому за 

10 періодів для заміщення однієї особи трудових ресурсів необхідно залучити 

в процес суспільного виробництва основних засобів майже на 2 тис. грн. При 

цьому, із зменшенням граничної продуктивності капіталу відбувається 

підвищення граничної норми технічної заміни. Таким чином, відсутність 

інноваційних змін у технологічній складовій національної економіки 

спричинятиме подальшу втрату виробничого потенціалу, і, відповідно, 

зростання рівня витрат суспільного виробництва. Разом з тим, зростання 

фондоозброєності праці мало б сприяти зниженню граничної норми технічної 

заміни разом із підвищенням продуктивності праці. Проте, за залишковою 

вартістю основного капіталу фондоозброєність істотно не змінилася 

(табл. Б.2), що свідчить про відсутність політики щодо сталого формування 

потенціалу суспільного виробництва. 

Відображенням тенденцій зміни ефективності використання 

продуктивних сил є карта ізоквант та ізокліналей, які відображають напрям 

руху. Побудову карти ізоквант було здійснено на основі отриманих 

теоретичних значень функції (3.5). Для побудови ізоквант за періодами було 

застосовано наступне рівняння: 
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tt      (3.10) 

 

Для визначення фактору виробництва, що був закладений у основу 

побудови ізоквант, було розраховано коваріацію між результатом і 

факторними ознаками:  
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де  Xt, Yt – вибірка ознак факторів і результату. 
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Розрахунки засвідчили, що найвища коваріаційна залежність 

спостерігається між результатом виробничої функції і працею. Тому 

розрахункові значення капіталу для графічного відображення виробничої 

функції було визначено на підставі рівняння (3.10) за наступною формулою: 
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   (3.12) 

 

Після розрахунку значень капіталу, було здійснено упорядкування рядів 

та відкинуті дивергентні значення. Аналогічним методом було визначено 

розрахункові значення для побудови ізокліналей із використанням наступного 

рівняння: 
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Карта ізоквант та напрями ізокліналей наведені на рис. 3.5. 

Рисунок 3.5 – Карта ізоквант та ізокліналей виробничої функції 

(розраховано автором) 
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У аспекті формування державної політики ресурсозбереження динаміка 

руху ізоквант відображає домінування екстенсивної складової трансформації 

суспільного виробництва. Рух ізоквант за 2005-2008 рр., 2009-2011 рр., 2012-

2014 рр. свідчить про зміну зростаючоюї та спадаючої віддачі факторів 

виробництва від масштабу. Разом з тим, напрямок ізокліналей вказує на 

необхідність якісного розвитку продуктивних сил, а саме на необхідність 

зростання технологічної продуктивності капіталу. 

Для визначення впливу заходів державної політики ресурсозбереження 

на якісну трансформацію факторів виробництва необхідно здійснити 

визначення складових параметрів системи (2.8), які формують ресурсне 

обмеження та відображають вплив інтенсивної складової 

ресурсовикористання. Обґрунтування цих параметрів має здійснюватися із 

урахуванням наступних вимог: 

- частка (коефіцієнт) прямих витрат має відображати трансформацію 

продуктивних сил у створення доданої вартості, тому буде визначатися через 

співвідношення різниці ВВП і ВВ (а); 

- частка виробничого споживання має відображати чистий ефект 

суспільного виробництва за виключенням споживання довгострокових 

ресурсів, тому буде визначатися через співвідношення різниці ВВП і ЧВП (); 

- коефіцієнт зростання продуктивності капіталу має відображати якісну 

зміну продуктивності одиниці капіталу, тому буде визначатися через приріст 

граничної продуктивності капіталу (); 

- коефіцієнт зростання продуктивності праці має відображати якісну 

зміну продуктивності праці, тому його доцільно визначити через приріст 

граничної продуктивності праці (). 

Відповідно, розрахунок вищенаведених параметрів пропонується 

здійснювати із використанням наступних формул: 
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Розрахунок параметрів наведено у табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 

Розрахункові значення для визначення параметрів ресурсного 

обмеження (розраховано автором) 

Періоди,  

t 
a at –a  t – MPK АPK t –АPK MPL АPL t –АPL 

1 0 0,0156 0 0,0093 0 0,010 0 -1,016 

2 -0,0140 0,0016 -0,0052 0,0041 -0,002 0,008 0,167 -0,849 

3 -0,0033 -0,0018 -0,0023 0,0018 -0,001 0,007 0,211 -0,638 

4 0,0024 0,0006 -0,0058 -0,0040 -0,004 0,004 0,413 -0,225 

5 -0,0078 -0,0072 0,0169 0,0129 -0,003 0,001 -0,158 -0,383 

6 0,0111 0,0039 -0,0119 0,0009 -0,005 -0,004 0,928 0,545 

7 0,0033 0,0072 -0,0087 -0,0078 0,000 -0,004 -0,030 0,515 

8 -0,0073 -0,0001 -0,0005 -0,0082 -0,001 -0,006 0,319 0,834 

9 -0,0152 -0,0153 0,0043 -0,0040 -0,001 -0,006 0,220 1,054 

10 0,0107 -0,0045 -0,0011 -0,0051 -0,003 -0,009 -0,891 0,163 
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В результаті розрахунку було отримано наступні значення параметрів: 

а = 0,3162; 

 = 0,1827; 

 = 0,005219; 

 = 0,0475. 

Отримані значення параметрів дозволяють здійснити оцінювання 

впливу заходів політики на якісну зміну економічного середовища при 

формуванні державної політики ресурсозбереження. Коефіцієнт прямих 

витрат (a) дозволяє зробити висновок про продуктивну характеристику 

структури суспільного виробництва. Зростання цього показника відображає 

позитивну зміну результату міжсекторальних зв’язків та підвищення 

гнучкості технології суспільного виробництва. Частку виробничого 

споживання () слід розглядати як характеристику генеруючих можливостей 

національної економіки, або як властивість щодо розвитку національної 

економічної системи. Він вказує, на скільки її результати придатні для 

створення нової вартості. Коефіцієнти зростання продуктивності капіталу та 

праці () та () характеризують результативність впливу науково-технічного 

прогресу на продуктивні сили при формуванні державної політики 

ресурсозбереження. Зростання значень цих параметрів характеризує зміну 

техніко-технологічного середовища ресурсозбереження за рахунок 

інтенсивної стратегії, а саме зростання продуктивності та зниження витрат 

суспільного виробництва. 

Таким чином, використання цього методичного інструментарію 

дозволяє надати вірогідну оцінку результативності зміни середовища 

ресурсозбереження, а також виявити напрями якісної зміни через еластичність 

факторів виробництва та структурні трансформації економічного середовища. 
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Висновки до 3-го розділу 

 

1. Встановлено, що організаційно-правове забезпечення державної 

політики ресурсозбереження формується відповідно до існуючої структури 

державного управління національним економічним середовищем і процесами 

суспільного виробництва. Функціонування організаційно-правового 

забезпечення відбувається згідно видів, форм і методів здійснення зв’язків та 

взаємовідносин у окремих сферах та аспектах реалізації політики 

ресурсозбереження, що в цілому визначає ефективність її функціонування. 

Така система охоплює елементні, процесуальні і процедурні характеристики 

організаційно-правового забезпечення стосовно визначення стратегічних 

пріоритетів політики ресурсозбереження, встановлення конкретних цілей та 

засобів їх досягнення, визначення методів та інструментів здійснення політики 

ресурсозбереження, формування складу суб’єктів, відповідальних за 

виконання, із розподілом компетенцій за умов урахування сучасних 

особливостей державної політики ресурсозбереження. Основою ефективного 

функціонування організаційно-правового забезпечення є єдність, цілісність і 

комплексність термінологічного, законодавчого та інституційного 

середовища державної політики ресурсозбереження. 

2. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державної 

політики ресурсозбереження потребує змін у застосуванні підходів щодо 

концептуальних основ формування політики, а саме пріоритетне 

використання функціонального підходу при побудові стратегій. Напрями і 

шляхи удосконалення організаційно-правового забезпечення також мають 

бути спрямовані на впровадження сталої і цілісної системи здійснення 

вертикальних та горизонтальних зв’язків між її окремими елементами, що 

полягає у створенні відповідного законодавчого та інституційного підґрунтя. 

Такий підхід буде сприяти створенню методологічних засад функціонування 

механізму ефективного формування державної політики ресурсозбереження, 
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що дозволить досягти якісного результату її реалізації. 

3. Встановлено, що фінансово-економічне забезпечення державної 

політики ресурсозбереження здійснюється через важелі бюджетного, 

фіскального та інвестиційного регулювання, які формують механізм 

фінансових відносин у процесі суспільного виробництва. Удосконалення 

фінансово-економічного забезпечення полягає у створенні цілісної дієвої 

системи нагромадження, розподілу та використання фінансових ресурсів для 

досягнення консолідації фінансово-економічних відносин усіх учасників 

процесу суспільного виробництва. Формування такої спільної 

цілеспрямованості сприятиме вирішенню завдань державної політики 

ресурсозбереження шляхом досягнення нової якості суспільних фінансово-

економічних відносин та розвитку процесу суспільного виробництва. 

4. Визначено, що перспективними напрямами удосконалення 

фінансово-економічного забезпечення державної політики ресурсозбереження 

є виявлення і залучення альтернативних джерел за рівнями ієрархії 

формування політики та у відповідності з функціональними напрямами її 

реалізації. Такими джерелами визначено цільові зовнішні кошти на 

безповоротній основі, а також потенціал акумуляції фінансових нагромаджень 

на рівні окремих адміністративно-територіальних утворень і регіонів, що 

реалізується через інструмент облігацій місцевих позик. За умови 

використання цього інструменту в системі фінансових відносин буде 

забезпечено поєднання економічних інтересів суб’єктів політики 

ресурсозбереження різних рівнів ієрархії, що дозволить максимізувати 

позитивні ефекти та результати політики. 

5. Проведене оцінювання ефективності державної політики 

ресурсозбереження в Україні із застосуванням запропонованої у п. 2.3 моделі 

засвідчило про її неефективність, що відображено у відсутності системного 

характеру заходів політики, недостатності обґрунтування форм та 

інструментів її здійснення, а також неналежному фінансовому і ресурсному 
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забезпеченні. Встановлено, що існуючі методики та положення щодо 

оцінювання результатів державної політики у розрізі її окремих складових 

майже не застосовуються на практиці. Така ситуація призводить до відсутності 

цілісної і єдиної науково-методичної бази комплексного оцінювання 

результатів державної політики ресурсозбереження. Для подолання вказаного 

недоліку було побудовано відповідні виробничі функції та здійснено 

розрахунок їх аналітичних характеристик (середньої продуктивності, 

граничної продуктивності, дугової еластичності, граничної норми 

технологічної заміни).  

6.  У процесі оцінювання ефективності державної політики 

ресурсозбереження було встановлено характеристики стану 

ресурсовикористання у суспільному виробництві, а саме його технологічна 

недосконалість, відсутність умов для інноваційного розвитку, негативний 

вплив ринкового середовища, тенденції втрати продуктивного потенціалу 

основних засобів, низька вірогідність прогнозування результатів суспільного 

виробництва у часі за факторами виробництва. Визначено параметри впливу 

ефективного формування державної політики ресурсозбереження на якісну 

зміну економічного середовища, що доводить пріоритетність розвитку 

продуктивних сил суспільства в активізації процесів ресурсозбереження та 

зниження суспільних витрат. 

 

Основні положення 3-го розділу дисертації відображені у наукових 

працях автора [179; 180; 186; 188; 191; 194; 196; 199] 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Розкрито сутність державної політики ресурсозбереження, яка являє 

собою комплекс регулятивних і стимулюючих заходів, спрямованих на 

досягнення конкретного цільового результату підвищення ресурсозбереження 

та формування конкурентних умов національного економічного середовища. 

Встановлено, що державна політики ресурсозбереження формується через 

системне співвідношення сфер господарської діяльності суб’єктів і напрямів 

державної економічної політики. Доведено, що таке співвідношення визначає 

мету, завдання, напрями, пріоритети, методи та інструменти державної 

політики ресурсозбереження з урахуванням впливу чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовища.  

2. Встановлено, що ефективність державної політики ресурсозбереження 

залежить від оптимальної інтеграції сукупності чинників, що впливають на 

економічну поведінку суб’єктів господарювання щодо здійснення процесів 

ресурсозбереження. Така інтеграція потребує дотримання наукових принципів 

формування ефективної державної політики ресурсозбереження. 

Запропоновано принципи, що визначають функціональні зв’язки між 

елементами механізму формування ефективної державної політики 

ресурсозбереження, забезпечують ефективну координацію між суб’єктами 

політики ресурсозбереження, створюють взаємоузгодженість та спільну 

спрямованість заходів політики ресурсозбереження на досягнення поставлених 

цілей. 

3. Розроблено концепцію механізму формування ефективної державної 

політики ресурсозбереження, що визначається причинно-наслідковим зв’язком 

між типом виробничої системи і типом ринку суб’єктів господарювання. 

Концепція включає форми, методи, інструменти реалізації політики 

ресурсозбереження, враховує особливості впливу окремих груп чинників, 

визначає складові ефекту ресурсозбереження та дозволяє оцінити ефективність 

політики ресурсозбереження згідно з встановленими критеріями. 
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4. За результатами аналізу процесів ресурсоспоживання та 

ресурсозбереження в Україні виявлено особливості функціонування 

національної економіки, що обумовлюють високу ресурсомісткість суспільного 

виробництва і недостатність стимулів для активізації процесів 

ресурсозбереження безпосередньо у суб’єктів господарювання. Такими 

особливостями є відсутність системних структурних зрушень в економіці, 

незмінність технологічного укладу, домінування простого відтворення 

продуктивних сил, недостатнє врахування впливу ефекту масштабу у 

національному виробництві.  

5. Діагностика методів та інструментів державної політики 

ресурсозбереження виявила недостатність їх впливу на мотивування та 

формування з боку держави економічної зацікавленості учасників процесу 

ресурсозбереження, що стримує пошук засобів і можливостей для реалізації 

проектів та програм ресурсозбереження. Існуючі суперечності полягають у 

відсутності цільової спрямованості ресурсозбереження на сталість, 

довгостроковість, кооперацію, системність, що не дозволяє забезпечити 

ефективну дію механізму ресурсозбереження і потребує науково 

обґрунтованого концептуального підґрунтя для удосконалення економічного 

середовища. 

6. Розроблено модель формування політики ресурсозбереження, яка 

спирається на вимірювання зв’язку між використанням ресурсів і отриманням 

результатів, ураховує вплив чинників ринкової кон’юнктури, уособлює 

системність і відображає послідовність ефектів використання ресурсів. В 

основу моделі покладено метод оцінювання ефективності формування політики 

ресурсозбереження, що передбачає визначення системи індикаторів якісних 

змін у процесах ресурсозбереження за його окремими складовими і дозволяє 

здійснити обґрунтування дієвої методично-інструментарної бази політики 

ресурсозбереження за ступенем ефективності використання ресурсного 

потенціалу. 

7. Удосконалено організаційно-правове забезпечення державної політики 

ресурсозбереження шляхом створення сталої і цілісної системи вертикальних 

та горизонтальних зв’язків між її окремими елементами. Такими елементами є 
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нормативно-законодавча база, стратегічний комплекс завдань, інституційне 

середовище, види і форми взаємодії між суб’єктами державної політики 

ресурсозбереження. Запропоновані шляхи удосконалення організаційно-

правового забезпечення полягають у забезпеченні єдності, цілісності і 

комплексності термінологічного, законодавчого та інституційного середовища 

державної політики ресурсозбереження, дозволяють досягти ефективного 

виконання ключових функцій організаційно-правового забезпечення. 

8. У роботі вдосконалено фінансово-економічне забезпечення державної 

політики ресурсозбереження на підставі залучення альтернативних джерел 

капіталу і застосування важелів та інструментів, що забезпечують поєднання 

економічних інтересів усіх суб’єктів політики. Як важелі та інструменти 

виступає бюджетне, фіскальне та інвестиційне регулювання, що здійснюється 

відповідно до ступеня економічного розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць і об’єктів державної політики ресурсозбереження. Запропоновано 

використання потенціалу акумуляції фінансових нагромаджень на рівні 

окремих адміністративно-територіальних утворень і регіонів для політики 

ресурсозбереження, що реалізується через інструмент облігацій внутрішніх 

місцевих позик.  

9. За результатами апробації підходу до визначення ефективності 

державної політики ресурсозбереження на основі використання виробничої 

функції та отримання комплексної характеристики продуктивності суспільного 

виробництва в Україні у 2005–2014 рр. було встановлено, що ефективність 

державної політики ресурсозбереження відображається через стан та рівень 

використання продуктивних сил національної економіки. Результати 

неефективної політики ресурсозбереження вплинули на якісний стан 

економічного середовища, про що свідчить відсутність технологічного 

розвитку, зниження граничної продуктивності капіталу, низька вірогідність 

прогнозування результатів суспільного виробництва у часі, викривленість 

взаємодії праці і капіталу. Це доводить необхідність удосконалення механізму 

формування державної політики ресурсозбереження для створення умов 

інтенсивного розвитку продуктивних сил на противагу екстенсивному.  
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Додаток Б. Показники економіки України 
Таблиця Б.1 

Макроекономічні показники економіки України (розраховано автором за [37; 114; 169]) 

Показник 
Роки Середнє 

значення 

2005-20014 

Стандартне 

відхилення 

2005-20014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-20014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ВВП у фактичних цінах, 

млн. грн. 
457325,0 565018,0 751106,0 990819,0 947042,0 1120585,0 1349178,0 1459096,0 1522657,0 1566728,0 1072955,4 379065,14 35,33 

Дефлятор ВВП до 

попереднього року 
1,241 1,149 1,228 1,290 1,126 1,137 1,142 1,080 1,043 1,148       

Реальний ВВП, млн. грн. 368513,3 491747,6 611649,8 768076,7 841067,5 985562,9 1181416,8 1351014,8 1459882,1 1364745,6 942367,7 368049,96 39,06 

Дефлятор ВВП до базового 

року (2005) 
1,000 1,149 1,411 1,820 2,049 2,330 2,661 2,874 2,998 3,441       

Реальний ВВП у приведенні 

до 2005 року, млн. грн. 
457325,0 491747,6 532332,3 544360,0 462085,9 480881,2 506986,3 507676,5 507950,0 455271,6 494661,6 29312,18 5,93 

Чистий внутрішній продукт, 

млн. грн. 
390907,0 485888,0 647660,0 860142,0 806141,0 967231,0 1176270,0 1272801,0 1321754,0 1361731,0 929052,5 332745,44 35,82 

скоригований на дефлятор 

2005 
390907,0 422879,0 459016,9 472565,5 393336,7 415071,8 442011,9 442857,2 440929,9 395702,1 427527,8 27100,01 6,34 

Випуск товарів і послуг у 

фактичних цінах, млн грн. 
1088382,0 1301242,0 1716658,0 2276812,0 2137836,0 2594833,0 3147953,0 3347592,0 3375851,0 3558223,0 2454538,2 850753,68 34,66 

скоригований на дефлятор 

2005 
1088382,0 1132499,6 1216649,2 1250889,8 1043104,7 1113531,4 1182919,5 1164758,0 1126165,3 1033975,3 1135287,5 66818,59 5,89 

Чистий національний дохід, 

млн. грн. 
385866,0 477194,0 644335,0 851442,0 787102,0 963579,0 1157008,0 1256907,0 1299516,0 1344610,0 916755,9 327952,53 35,77 

скоригований на дефлятор 

2005 
385866,0 415312,4 456660,4 467785,7 384047,1 413504,6 434773,7 437327,0 433511,4 390726,9 421951,5 27693,39 6,56 

Зміни чистого багатства за 

рахунок заощадження та 

капітальних трансфертів, 

млн. грн. 

62776,0 68720,0 104161,0 109553,0 45600,0 82375,0 82685,0 12395,0 -48101,0 -27045,0 49311,9 51086,78 103,60 

скоригований на дефлятор 

2005 
62776,0 59808,5 73822,2 60188,9 22249,4 35349,9 31070,9 4312,7 -16046,2 -7858,9 32567,3 30053,09 92,28 

Основні засоби, млн. грн.                           

за первісною вартістю ОЗ 1276201,0 1568890,0 2047364,0 3149627,0 3903714,0 6648861,0 7396952,0 9148017,0 10401324,0 13752117,0 5929306,7 4022323,80 67,84 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

з коригуванням на дефлятор 

2005 
             

за залишковою вартістю ОЗ 661565,0 774503,0 993346,0 1251178,0 1597416,0 1731296,0 1780059,0 2135987,0 2356962,0 2274922,0 1555723,4 582895,11 37,47 

з коригуванням на дефлятор 

2005 
             

Трудові ресурси, тис. осіб                           

загальна чисельність 

зайнятих 
20680,0 20730,4 20904,7 20972,3 20191,5 20266,0 20324,2 20354,3 20404,1 18073,3 20290,1 783,06 3,86 

чисельність зайнятих на 

суб'єктах господарювання 
8969,4 8274,8 9429,9 9272,5 9154,3 10772,7 10164,5 9957,6 9729,1 8796,7 9452,2 689,48 7,29 

 
 

 

Таблиця Б.2 

 

Показники ефективності економіки України (розраховано автором за [37; 114; 169]) 
 

Показник 
Роки 

Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Частка ВДВ, співвідношення ВВП до 

загального випуску, грн./грн. 
0,420 0,434 0,438 0,435 0,443 0,432 0,429 0,436 0,451 0,440 0,4 0,01 1,81 

Співвідношення чистого внутрішнього 

продукту до ВВП 
0,855 0,860 0,862 0,868 0,851 0,863 0,872 0,872 0,868 0,869 0,9 0,01 0,78 

Співвідношення чистого національного 

доходу до ВВП 
0,844 0,845 0,858 0,859 0,831 0,860 0,858 0,861 0,853 0,858 0,9 0,01 1,09 

Віддача основних засобів, грн. ВВП на 

грн. 
                          

за первісною вартістю 0,358 0,360 0,367 0,315 0,243 0,169 0,182 0,159 0,146 0,114 0,2 0,09 39,23 

за залишковою вартістю 0,691 0,730 0,756 0,792 0,593 0,647 0,758 0,683 0,646 0,689 0,7 0,06 8,28 

Виробіток по ВВП на 1-го зайнятого, тис. 

грн./особа 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

за загальною чисельністю 22,114 27,256 35,930 47,244 46,903 55,294 66,383 71,685 74,625 86,687 53,4 20,28 37,97 

з коригуванням на дефлятор 2005 22,114 23,721 25,465 25,956 22,885 23,728 24,945 24,942 24,895 25,190 24,4 1,16 4,75 

за чисельністю зайнятих на суб'єктах 

господарювання 
50,987 68,282 79,652 106,856 103,453 104,021 132,734 146,531 156,505 178,104 112,7 38,49 34,14 

з коригуванням на дефлятор 2005 50,987 59,427 56,452 58,707 50,477 44,639 49,878 50,984 52,209 51,755 52,6 4,24 8,08 

Фондоозброєність трудових ресурсів тис. 

грн./особа (за первісною вартістю) 
                          

за загальною чисельністю 61,712 75,681 97,938 150,180 193,335 328,080 363,948 449,439 509,766 760,908 299,1 215,73 72,13 

з коригуванням на дефлятор 2005 61,712 65,867 69,412 82,510 94,333 140,790 136,762 156,377 170,055 221,110 119,9 50,71 42,30 

за чисельністю зайнятих на суб'єктах 

господарювання 
142,284 189,599 217,114 339,674 426,435 617,195 727,724 918,697 1069,094 1563,327 621,1 434,07 69,89 

з коригуванням на дефлятор 2005 142,284 165,012 153,876 186,618 208,069 264,860 273,460 319,651 356,644 454,283 252,5 96,18 38,09 

Фондоозброєність трудових ресурсів тис. 

грн./особа (за залишковою вартістю) 
                          

за загальною чисельністю 31,991 37,361 47,518 59,659 79,113 85,429 87,583 104,940 115,514 125,872 77,5 30,99 39,99 

з коригуванням на дефлятор 2005 31,991 32,516 33,677 32,777 38,601 36,660 32,912 36,513 38,535 36,577 35,1 2,43 6,94 

за чисельністю зайнятих на суб'єктах 

господарювання 
73,758 93,598 105,340 134,934 174,499 160,711 175,125 214,508 242,259 258,611 163,3 59,37 36,35 

з коригуванням на дефлятор 2005 73,758 81,460 74,658 74,133 85,142 68,967 65,807 74,636 80,816 75,149 75,5 5,48 7,26 
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Таблиця Б.3 

Розподіл ВДВ за видами економічної діяльності в Україні (розраховано автором за [37; 114; 169]) 
 

Показник 

Роки Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Частка у ВВП (без податків та 

субсидій), %. 
88,4 87,6 88,6 87,5 87,7 88,5 86,4 86,5 86,8 87,5 87,5 0,76 0,86 

у тому числі                           

сільське, лісове та рибне господарство 8,9 7,2 6,3 6,5 6,9 7,4 8,1 7,8 8,7 9,6 7,7 1,03 13,24 

добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 
3,9 3,8 4,2 5,4 4,2 5,7 6,3 5,7 5,4 5,0 5,0 0,83 16,75 

переробна промисловість 18,5 18,7 18,4 15,9 14,3 13,0 11,8 12,2 11,2 11,0 14,5 2,99 20,58 

постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
3,1 3,0 2,8 2,7 3,1 2,8 3,1 3,1 2,9 2,8 2,9 0,15 5,06 

водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 0,15 22,82 

будівництво 3,9 4,1 4,5 3,3 2,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,2 3,2 0,70 21,89 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
12,2 12,1 12,6 13,1 13,6 14,5 14,9 14,4 14,6 13,3 13,5 0,98 7,27 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
8,3 7,9 7,4 7,0 8,1 7,8 8,0 7,1 7,2 6,9 7,6 0,48 6,41 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 
0,5 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,13 15,62 

інформація та телекомунікації 3,0 2,9 2,9 2,8 3,2 3,0 2,9 3,0 3,2 3,5 3,0 0,18 6,07 

фінансова та страхова діяльність 4,5 4,6 5,7 6,9 5,4 5,6 4,4 4,3 4,4 4,7 5,0 0,79 15,62 

операції з нерухомим майном 4,5 4,6 5,3 5,3 5,5 5,3 5,3 6,0 6,5 6,8 5,5 0,70 12,64 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 
1,9 1,9 2,4 2,4 3,0 2,5 2,3 2,9 2,2 3,2 2,5 0,42 16,90 
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Продовження табл. Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,11 10,53 

державне управління й оборона, 

обов'язкове соціальне страхування 
4,5 4,7 4,5 4,6 5,0 4,8 4,3 4,4 4,8 5,3 4,7 0,28 5,99 

освіта 4,6 4,6 4,4 4,4 5,2 5,0 4,6 5,1 5,4 5,5 4,9 0,40 8,14 

охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
3,0 3,1 3,0 2,9 3,6 3,7 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 0,27 8,09 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 0,11 17,16 

надання інших видів послуг 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,07 7,61 

  
                          

промисловість 26,3 26,5 26,2 24,7 22,2 22,2 21,8 21,5 20,0 19,3 23,1 2,53 10,97 

  
                          

інші види послуг 28,4 28,9 30,8 31,9 33,5 32,4 29,7 32,1 33,0 35,5 31,6 2,09 6,61 
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Таблиця Б.4 

 

Абсолютне значення ВДВ за видами економічної діяльності в Україні [37; 114; 169] 
 

Показник 

Роки Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Валова додана 

вартість, млн. грн. 
404474,0 494988,0 665169,0 866939,0 830178,0 954472,0 1122558,0 1213069,0 1283812,0 1382719,0 921837,8 315716,1 34,2 

у тому числі                           

сільське, лісове та 

рибне господарство 
40589,0 40902,0 47192,0 64754,0 65397,0 80385,0 106555,0 109785,0 128738,0 161145,0 84544,2 38665,0 45,7 

промисловість 120207,0 149595,0 196848,0 245138,0 209784,0 244167,0 286843,0 305688,0 295253,0 325242,0 237876,5 64904,1 27,3 

будівництво 17842,0 22981,0 33430,0 33118,0 24702,0 35366,0 39575,0 39049,0 36902,0 36876,0 31984,1 7103,2 22,2 

оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

56008,0 68144,0 94408,0 129770,0 128440,0 154994,0 193357,0 200763,0 212090,0 233702,0 147167,6 58959,4 40,1 

транспорт, складське 

господарство, 

поштова та кур’єрська 

діяльність 

37775,0 44489,0 55463,0 68881,0 76657,0 83027,0 103179,0 98859,0 104483,0 100889,0 77370,2 23768,8 30,7 

тимчасове 

розміщування й 

організація 

харчування 

2339,0 5336,0 6749,0 9579,0 7907,0 8932,0 10256,0 10122,0 10150,0 9927,0 8129,7 2486,8 30,6 

інші види послуг 129714,0 163541,0 231079,0 315699,0 317291,0 347601,0 382793,0 448803,0 496196,0 514938,0 334765,5 125212,5 37,4 

Показник у 

приведенні до 2005 

року 

             

Валова додана 

вартість, млн. грн. 
404474,0 430799,0 471426,1 476299,8 405065,0 409596,5 421828,3 422074,1 428272,6 401800,9 427163,6 25293,1 5,9 

у тому числі                           

сільське, лісове та 

рибне господарство 
40589,0 35597,9 33446,4 35576,1 31908,9 34495,9 40040,6 38198,5 42946,3 46826,7 37962,6 4416,2 11,6 
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Продовження табл. Б.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

промисловість 120207,0 130195,8 139512,3 134679,8 102359,0 104780,4 107788,2 106360,8 98494,8 94511,3 113888,9 15221,4 13,4 

будівництво 17842,0 20000,9 23692,9 18195,2 12052,7 15176,8 14871,3 13586,7 12310,3 10715,7 15844,4 3847,7 24,3 

оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

56008,0 59307,2 66909,9 71296,2 62669,1 66513,2 72658,6 69853,3 70752,1 67910,9 66387,8 5184,4 7,8 

транспорт, складське 

господарство, 

поштова та кур’єрська 

діяльність 

37775,0 38719,8 39308,4 37843,5 37402,9 35629,7 38772,0 34396,9 34855,0 29317,1 36402,0 2856,7 7,8 

тимчасове 

розміщування й 

організація 

харчування 

2339,0 4644,0 4783,2 5262,7 3858,0 3833,0 3853,9 3521,8 3386,0 2884,7 3836,6 838,7 21,9 

інші види послуг 129714,0 142333,3 163772,9 173446,3 154814,4 149167,4 143843,7 156156,1 165528,3 149634,6 152841,1 12124,1 7,9 
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Таблиця Б.5 

Розподіл обсягів реалізованої продукції в Україні (розраховано автором за [37; 169]) 

Показник 

Роки Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Суб'єктів господарювання усього 

(без урахування банків), млн. грн. 
1609472,7 2020293,0 2571498,1 3223998,3 2941754,3 3596646,4 4202455,2 4459818,8 4334453,1 4459702,2 3342009,21 990218,29 29,63 

у структурі реалізованої 

продукції % 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00    

у тому числі                           

сільське, лісове та рибне 

господарство, млн. грн. 
39387,9 37287,4 50812,4 69634,5 87446,8 103561,2 130604,4 167332,5 166277,9 220163,3 107250,83 59071,97 55,08 

у структурі реалізованої 

продукції % 
2,45 1,85 1,98 2,16 2,97 2,88 3,11 3,75 3,84 4,94 2,99 0,92 30,70 

промисловість 517691,6 617264,7 786882,9 1007573,8 889003,0 1173801,8 1478701,9 1517617,7 1493850,1 1567714,0 1105010,15 376843,57 34,10 

у структурі реалізованої 

продукції % 
32,17 30,55 30,60 31,25 30,22 32,64 35,19 34,03 34,46 35,15 32,63 1,86 5,70 

будівництво 58128,7 79338,4 118437,7 132703,3 87395,8 101991,1 124813,4 159430,4 144765,8 154619,0 116162,36 32054,74 27,59 

у структурі реалізованої 

продукції % 
3,61 3,93 4,61 4,12 2,97 2,84 2,97 3,57 3,34 3,47 3,54 0,53 14,98 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

719699,0 962040,2 1210468,6 1482066,8 1320559,0 1555284,6 1720868,9 1783736,9 1782399,7 1795659,9 1433278,36 356316,18 24,86 

у структурі реалізованої 

продукції % 
44,72 47,62 47,07 45,97 44,89 43,24 40,95 40,00 41,12 40,26 43,58 2,72 6,25 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

92514,2 107354,8 137323,8 176980,9 184557,2 160170,2 200477,7 228906,6 224523,5 223068,4 173587,73 46273,86 26,66 

у структурі реалізованої 

продукції % 
5,75 5,31 5,34 5,49 6,27 4,45 4,77 5,13 5,18 5,00 5,27 0,48 9,11 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 
5290,3 7176,3 9855,7 13223,7 13278,6 16578,9 18213,7 23906,6 30322,4 22684,6 16053,08 7503,06 46,74 

у структурі реалізованої 

продукції % 
0,33 0,36 0,38 0,41 0,45 0,46 0,43 0,54 0,70 0,51 0,46 0,10 22,20 

інші види послуг 176761,0 209831,2 257717,0 341815,3 359513,9 485258,6 528775,2 578888,1 492313,7 475793,0 390666,70 134356,68 34,39 

у структурі реалізованої 

продукції % 
10,98 10,39 10,02 10,60 12,22 13,49 12,58 12,98 11,36 10,67 11,53 1,14 9,91 
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Продовження табл. Б.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Показник у приведенні до 2005 

року 
             

Суб'єктів господарювання усього 

(без урахування банків), млн. грн. 
1609472,7 1758305,5 1822501,2 1771277,9 1435356,9 1543443,7 1579174,2 1551745,1 1445949,7 1295933,9 1581316,06 158037,42 9,99 

сільське, лісове та рибне 

господарство, млн. грн. 
39387,9 32452,0 36012,3 38257,5 42667,5 44441,6 49077,8 58221,5 55469,4 63976,7 45996,43 9859,87 21,44 

промисловість 517691,6 537219,1 557688,5 553565,2 433767,2 503718,4 555658,0 528038,5 498340,2 455558,1 514124,48 40203,04 7,82 

будівництво 58128,7 69050,0 83940,5 72907,7 42642,6 43767,9 46901,7 55472,1 48293,1 44930,4 56603,45 13530,60 23,90 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

719699,0 837284,8 857897,0 814253,6 644334,4 667425,7 646658,1 620631,7 594598,7 521796,4 692457,93 106217,72 15,34 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

92514,2 93433,2 97325,7 97234,0 90050,2 68734,5 75334,3 79645,5 74899,8 64820,9 83399,24 11510,55 13,80 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 
5290,3 6245,7 6985,0 7265,2 6479,0 7114,6 6844,2 8318,0 10115,4 6591,9 7124,93 1237,93 17,37 

інші види послуг 176761,0 182620,7 182652,1 187794,7 175416,0 208241,0 198700,1 201417,8 164233,1 138259,5 181609,61 19175,73 10,56 
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Таблиця Б.6 

 

Розподіл основних засобів за видами економічної діяльності в Україні (розраховано автором за [37; 169]) 
 

Показник 

Роки Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього (за виключенням ОЗ органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування),% 

98,292 98,284 97,952 97,964 97,988 98,376 93,453 94,283 94,091 95,508 96,619 1,93 2,00 

у тому числі                           

сільське, лісове та рибне господарство 6,047 4,890 3,917 3,084 2,679 1,721 1,609 1,516 1,500 1,246 2,821 1,57 55,58 

промисловість 35,789 33,477 32,255 24,136 24,872 16,562 15,092 17,530 16,816 14,091 23,062 7,84 34,01 

будівництво 1,934 1,866 1,957 1,654 1,703 0,949 0,883 0,825 0,795 0,468 1,303 0,54 41,40 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
2,874 2,806 3,660 2,818 2,535 1,598 1,668 1,510 1,183 0,913 2,156 0,85 39,45 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
14,445 19,563 22,167 38,360 35,016 57,394 62,471 61,594 61,562 70,919 44,349 19,80 44,65 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 
0,725 0,970 0,959 0,745 0,717 0,467 0,349 0,317 0,314 0,198 0,576 0,27 46,41 

інші види послуг 36,479 34,712 33,038 27,167 30,465 19,685 11,381 10,991 11,921 7,673 22,351 10,66 47,69 
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Таблиця Б.7 

 

Розподіл трудових ресурсів за видами економічної діяльності в Україні (розраховано автором за [37; 169]) 

 

Показник 

Роки Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього зайнятих, % 
100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
100,00 0,00 0,00 

у тому числі                           

сільське, лісове та рибне господарство 19,37 17,62 16,67 15,84 15,61 15,37 16,78 17,23 17,55 17,11 16,91 1,11 6,57 

промисловість 19,69 19,47 19,01 18,46 17,57 17,08 16,50 16,23 16,41 16,04 17,65 1,33 7,56 

будівництво 4,55 4,76 4,93 4,98 4,79 4,65 4,55 4,43 4,35 4,13 4,61 0,25 5,42 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів, тимчасове розміщування 

й організація харчування 

20,19 21,24 21,83 22,62 23,42 23,84 23,94 24,04 23,81 23,65 22,86 1,27 5,57 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
6,77 6,89 6,95 6,99 6,87 6,86 6,79 6,69 6,02 6,16 6,70 0,32 4,71 

інші види послуг 29,42 30,01 30,62 31,11 31,74 32,19 31,45 31,38 31,85 32,92 31,27 0,98 3,13 
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Таблиця Б.8 

 

Вертикальна структура витрат реалізованої продукції (розраховано автором за [37; 169]) 
 

Показник 

Роки Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Питома вага витрат у структурі загальних 
витрат, % 

              … … …       

матеріальні витрати 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

амортизація 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

витрати на оплату праці 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

відрахування на соц. заходи 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

інші операційні витрати 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

сільське, лісове та рибне господарство               … … …       

матеріальні витрати 3,98 3,94 3,48 3,67 5,74 4,94 5,69 … … … 4,49 0,88 19,68 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … … … 0,00 0,00 175,96 

амортизація 4,15 4,03 3,91 3,93 4,18 4,46 5,35 … … … 4,29 0,47 10,92 

витрати на оплату праці 5,85 5,34 4,74 4,74 4,85 4,87 5,43 … … … 5,12 0,40 7,76 

відрахування на соц. заходи 2,61 2,52 2,76 3,21 4,03 4,54 5,00 … … … 3,52 0,92 26,21 

інші операційні витрати 2,80 2,49 2,34 2,48 3,23 3,35 4,00 … … … 2,96 0,56 18,86 

промисловість               … … …       

матеріальні витрати 75,27 73,08 71,72 71,86 71,34 75,41 74,83 … … … 73,36 1,65 2,25 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
5,05 5,43 5,81 5,85 6,92 7,50 8,83 … … … 6,49 1,24 19,12 

амортизація 43,18 41,72 42,03 40,05 40,98 41,66 42,25 … … … 41,70 0,91 2,19 

витрати на оплату праці 46,79 45,56 44,62 43,73 43,57 44,86 44,47 … … … 44,80 1,02 2,29 

відрахування на соц. заходи 50,57 49,27 47,38 46,74 47,07 48,11 48,08 … … … 48,17 1,25 2,59 

інші операційні витрати 28,27 26,46 25,10 24,57 23,28 24,59 25,84 … … … 25,45 1,49 5,84 

будівництво               … … …       

матеріальні витрати 9,33 11,24 12,91 11,84 8,59 7,33 7,70 … … … 9,85 2,00 20,35 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … … … 0,01 0,03 195,09 

амортизація 2,79 3,03 3,33 3,50 2,73 2,27 1,97 … … … 2,80 0,51 18,16 

витрати на оплату праці 6,87 7,10 7,24 6,54 4,03 3,89 3,77 … … … 5,64 1,52 26,95 

відрахування на соц. заходи 7,14 7,40 7,42 6,73 4,19 3,95 3,89 … … … 5,82 1,58 27,16 

інші операційні витрати 4,26 4,64 5,32 4,62 3,46 3,32 3,17 … … … 4,11 0,75 18,27 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
              … … …       

матеріальні витрати 1,45 1,63 1,87 1,82 2,23 1,93 1,86 … … … 1,83 0,23 12,44 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
83,47 82,69 83,44 82,66 80,12 78,23 77,21 … … … 81,12 2,40 2,96 
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Продовження табл. Б.8 
              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

амортизація 7,68 8,75 8,89 8,93 8,26 8,16 8,06 … … … 8,39 0,44 5,24 

витрати на оплату праці 10,29 11,44 12,22 12,77 12,73 12,67 13,21 … … … 12,19 0,93 7,64 

відрахування на соц. заходи 9,90 11,27 12,92 12,31 11,78 11,63 12,13 … … … 11,70 0,88 7,54 

інші операційні витрати 26,52 26,78 28,80 27,54 27,69 27,44 26,73 … … … 27,36 0,72 2,64 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
              … … …       

матеріальні витрати 5,92 5,90 5,65 5,85 6,47 5,77 5,54 … … … 5,87 0,28 4,71 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
0,98 1,07 1,23 1,26 1,40 1,38 1,74 … … … 1,29 0,23 17,88 

амортизація 20,11 20,95 20,41 22,81 22,16 22,72 21,78 … … … 21,56 1,01 4,68 

витрати на оплату праці 15,33 15,34 15,20 15,67 17,04 16,38 15,75 … … … 15,82 0,62 3,91 

відрахування на соц. заходи 15,70 15,66 15,16 15,82 17,24 16,42 15,50 … … … 15,93 0,64 4,01 

інші операційні витрати 15,89 15,53 14,14 14,02 15,09 14,42 15,85 … … … 14,99 0,74 4,94 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 
              … … …       

матеріальні витрати 0,66 0,66 0,60 0,61 0,71 0,62 0,52 … … … 0,63 0,06 8,80 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,07 0,08 … … … 0,06 0,02 33,06 

амортизація 1,08 1,03 1,01 0,94 0,85 0,90 0,91 … … … 0,96 0,08 7,86 

витрати на оплату праці 1,21 1,25 1,27 1,28 1,26 1,23 1,23 … … … 1,25 0,02 1,92 

відрахування на соц. заходи 1,19 1,22 1,21 1,25 1,22 1,18 1,19 … … … 1,21 0,02 1,80 

інші операційні витрати 0,80 0,87 0,93 0,89 0,91 0,90 0,82 … … … 0,88 0,04 4,82 

інші види послуг               … … …       

матеріальні витрати 3,39 3,56 3,77 4,34 4,91 4,00 3,85 … … … 3,97 0,48 11,97 

вартість товарів та послуг придбаних для 
перепродажу 

10,38 10,77 9,48 10,17 11,48 12,82 12,13 … … … 11,03 1,09 9,85 

амортизація 21,02 20,50 20,42 19,83 20,85 19,82 19,67 … … … 20,30 0,50 2,44 

витрати на оплату праці 13,66 13,97 14,70 15,29 16,51 16,10 16,14 … … … 15,20 1,04 6,84 

відрахування на соц. заходи 12,88 12,67 13,16 13,95 14,47 14,17 14,22 … … … 13,64 0,67 4,91 

інші операційні витрати 21,46 23,23 23,37 25,88 26,35 25,97 23,59 … … … 24,26 1,69 6,97 
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Таблиця Б.9 

 

Горизонтальна структура витрат реалізованої продукції (розраховано автором за [37; 169]) 
 

Показник 

Роки Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Питома вага витрат у структурі загальних 
витрат, % 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

матеріальні витрати 26,76 25,23 26,57 26,91 25,18 26,47 28,15 … … … 26,46 0,95 3,59 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
54,39 56,34 54,41 53,21 52,58 52,83 51,40 … … … 53,59 1,48 2,77 

амортизація 2,52 2,45 2,50 2,50 3,30 2,77 2,65 … … … 2,67 0,28 10,30 

витрати на оплату праці 5,90 5,84 5,95 6,03 6,25 5,91 6,04 … … … 5,99 0,13 2,11 

відрахування на соц. заходи 2,12 2,04 2,14 2,15 2,22 2,13 2,17 … … … 2,14 0,05 2,36 

інші операційні витрати 8,31 8,11 8,43 9,20 10,47 9,89 9,60 … … … 9,15 0,83 9,07 

сільське, лісове та рибне господарство 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

матеріальні витрати 58,96 59,91 59,23 59,21 62,46 60,92 62,48 … … … 60,45 1,41 2,33 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
0,23 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 … … … 0,04 0,08 175,85 

амортизація 5,79 5,95 6,28 5,87 5,95 5,75 5,53 … … … 5,88 0,21 3,64 

витрати на оплату праці 19,08 18,80 18,05 17,10 13,11 13,39 12,78 … … … 16,04 2,63 16,37 

відрахування на соц. заходи 3,07 3,10 3,79 4,14 3,87 4,51 4,22 … … … 3,81 0,51 13,39 

інші операційні витрати 12,87 12,17 12,65 13,67 14,60 15,43 14,99 … … … 13,77 1,17 8,50 

промисловість 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

матеріальні витрати 66,78 65,08 65,58 65,88 61,60 64,00 63,96 … … … 64,70 1,57 2,43 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
9,12 10,79 10,89 10,60 12,48 12,71 13,79 … … … 11,48 1,47 12,76 

амортизація 3,61 3,61 3,62 3,41 4,63 3,70 3,40 … … … 3,71 0,39 10,51 

витрати на оплату праці 9,15 9,39 9,13 8,98 9,34 8,50 8,15 … … … 8,95 0,42 4,73 

відрахування на соц. заходи 3,55 3,55 3,49 3,43 3,59 3,29 3,16 … … … 3,44 0,15 4,24 

інші операційні витрати 7,79 7,57 7,28 7,71 8,36 7,80 7,54 … … … 7,72 0,31 4,00 

будівництво 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

матеріальні витрати 70,97 73,49 75,35 75,18 73,04 73,33 76,43 … … … 73,97 1,69 2,28 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
1,15 0,20 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 … … … 0,20 0,39 197,98 

амортизація 2,00 1,92 1,83 2,06 3,04 2,38 1,84 … … … 2,15 0,40 18,61 

витрати на оплату праці 11,52 10,74 9,46 9,30 8,51 8,69 8,03 … … … 9,46 1,16 12,26 

відрахування на соц. заходи 4,30 3,91 3,49 3,42 3,15 3,18 2,97 … … … 3,49 0,43 12,44 

інші операційні витрати 10,07 9,74 9,85 10,02 12,25 12,42 10,73 … … … 10,72 1,06 9,87 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

матеріальні витрати 0,79 0,82 1,00 1,02 1,20 1,12 1,19 … … … 1,02 0,15 15,04 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
92,65 92,65 91,63 91,13 89,79 90,29 90,09 … … … 91,17 1,10 1,21 
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Продовження табл. Б.9 
              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

амортизація 0,39 0,43 0,45 0,46 0,58 0,49 0,48 … … … 0,47 0,05 11,63 

витрати на оплату праці 1,24 1,33 1,47 1,59 1,70 1,64 1,81 … … … 1,54 0,19 12,31 

відрахування на соц. заходи 0,43 0,46 0,56 0,55 0,56 0,54 0,60 … … … 0,53 0,06 10,65 

інші операційні витрати 4,50 4,32 4,90 5,25 6,18 5,93 5,83 … … … 5,27 0,68 12,85 

транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

матеріальні витрати 30,58 29,30 29,43 29,22 26,61 27,12 26,70 … … … 28,42 1,47 5,16 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
10,29 11,85 13,07 12,41 12,02 12,95 15,32 … … … 12,56 1,42 11,27 

амортизація 9,78 10,12 10,02 10,57 11,92 11,18 9,88 … … … 10,50 0,73 6,99 

витрати на оплату праці 17,44 17,63 17,73 17,54 17,38 17,20 16,28 … … … 17,31 0,45 2,61 

відрахування на соц. заходи 6,42 6,30 6,37 6,32 6,26 6,22 5,75 … … … 6,23 0,21 3,31 

інші операційні витрати 25,49 24,80 23,38 23,95 25,81 25,32 26,07 … … … 24,97 0,92 3,68 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

матеріальні витрати 45,64 44,17 41,13 40,37 39,99 39,81 37,79 … … … 41,27 2,51 6,09 

вартість товарів та послуг придбаних для 

перепродажу 
4,85 4,28 6,38 8,04 9,06 8,91 10,04 … … … 7,37 2,06 27,95 

амортизація 7,09 6,69 6,48 5,75 6,21 6,05 6,22 … … … 6,36 0,41 6,42 

витрати на оплату праці 18,48 19,46 19,34 18,95 17,53 17,53 19,02 … … … 18,61 0,74 3,99 

відрахування на соц. заходи 6,54 6,61 6,65 6,61 6,04 6,10 6,60 … … … 6,45 0,24 3,74 

інші операційні витрати 17,39 18,80 20,03 20,28 21,16 21,60 20,33 … … … 19,94 1,33 6,65 

інші види послуг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 … … …       

матеріальні витрати 9,12 8,61 10,23 10,94 10,24 8,67 9,52 … … … 9,62 0,82 8,51 

вартість товарів та послуг придбаних для 
перепродажу 

56,76 58,20 52,64 50,67 50,00 55,50 54,75 … … … 54,08 2,85 5,28 

амортизація 5,33 4,82 5,22 4,63 5,69 4,50 4,58 … … … 4,97 0,42 8,41 

витрати на оплату праці 8,10 7,82 8,92 8,63 8,54 7,80 8,56 … … … 8,34 0,40 4,83 

відрахування на соц. заходи 2,74 2,48 2,88 2,81 2,66 2,48 2,70 … … … 2,68 0,14 5,29 

інші операційні витрати 17,94 18,07 20,11 22,31 22,86 21,05 19,89 … … … 20,32 1,77 8,70 
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Таблиця Б.10 
 

 

Рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції за видами економічної діяльності в Україні (розраховано автором 

за [37; 169]) 

 

Показник 
Роки Середнє 

значення 

2005-2014 

Стандартне 

відхилення 

2005-2014 

Коефіцієнт 

варіації 

2005-2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Операційні витрати на 1 грн 

реалізованої продукції, грн./грн. 
0,901 0,910 0,899 0,905 0,913 0,912 0,912 … … … 0,91 0,01 0,57 

у тому числі               … … …       

сільське, лісове та рибне 

господарство 
0,665 0,817 0,710 0,700 0,711 0,680 0,753 … … … 0,72 0,05 6,57 

промисловість 0,845 0,843 0,854 0,850 0,881 0,871 0,854 … … … 0,86 0,01 1,51 

будівництво 0,878 0,894 0,889 0,932 0,910 0,851 0,871 … … … 0,89 0,02 2,76 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

0,988 0,960 0,947 0,950 0,954 0,965 0,981 … … … 0,96 0,01 1,50 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
0,813 0,869 0,859 0,888 0,891 1,153 1,117 … … … 0,94 0,13 13,29 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 
1,055 0,963 0,914 0,896 0,910 0,819 0,820 … … … 0,91 0,08 8,34 

інші види послуг 0,816 0,913 0,879 0,911 0,902 0,825 0,826 … … … 0,87 0,04 4,67 
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Додаток В. Джерела фінансового забезпечення політики ресурсозберження 

Таблиця В.1 

Механізми фінансування заходів і програм ресурсозбереження (наведено за [43, с. 25-26]) 

Фінансовий 

механізм 
Напрями використання Доступність Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 

Кошти 

місцевого/ 

державного 

бюджету 

Всі види проектів Місцеві/державні органи управління 
Незалежність у прийнятті 

рішень 

Обмеженість коштів; 

може виявитися 

недоступним для 

великомасштабних 

проектів 

Пільгові 

кредити 

Використовують процентну 

ставку нижче ринкової, щоб 

скоротити вартість 

залучення позикових 

засобів 

Держава, банки (іноді в рамках 

програми із МФО), кредитні фонди, 

підтримувані міжнародними й 

багатосторонніми організаціями 

Пільговий період по 

сплаті відсотків 

Більш тривалий термін 

погашення 

Державні і комунальні 

підприємства не 

знайомі з 

конкретними 

процедурами й 

вимогами організацій 

Кредити 

комерційних 

банків 

Надаються підприємствам і 

організаціям банками, 

кредитними союзами і 

фінансови- ми компаніями 

по ринкових 

процентних ставках 

Місцеві та закордонні комерційні 

банки 

Можна одержати швидше, 

ніж фінансування, 

прив'язане до державних 

або донорських програм 

Якщо підприємство чи 

організація не є 

кредитоспроможним, 

будуть потрібні 

кредитні гарантії 

Гранти 

Надаються МФО, через 

відповідальні за реалізацію 

місцеві й міжнародні НПО, 

агентства міжнародного 

розвитку 

Органи управління (центральні та 

місцеві); донори (в ув’язуванні з 

конкретними програмами сприяння 

розвитку); державні банки (для 

стимулювання комерційного 

фінансування і відкриття ринку 

фінансування енергоефективності) 

Не потрібне погашення. 

Менш тверді критерії 

відбору проектів 

Може затримати 

комерціалізацію 

енергоефективності 
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Продовження табл. В.1 
1 2 3 4 5 

Часткові 

гарантії по 

кредиту 

Забезпечення кредиту на 

випадок невиконання 

позичальником фінансових 

зобов'язань 

Спеціальні гарантійні механізми. 

Суверенні гарантії, що надаються 

державою 

З'являється можливість 

одержати кредит від 

фінансової організації, що 

у противному випадку був 

би недоступний 

Обтяжна робота по 

підготовці фінансової 

документації 

Перформанс - 

контракти 

По проектах, що забезпечує 

за рахунок скорочення 

енерговитрат достатньо 

заощаджень, щоб оплатити 

витрати по  

проекту 

Контракт, що підписується між 

підприємством і компанією - 

постачальником енергетичних 

послуг, наприклад, енергосервісною 

компанією (ЕСКО), енергетичним 

центром ЄС, НПО або 

консультаційною фірмою 

Підприємству в цьому 

випадку не потрібен 

початковий капітал для 

фінансування проекту на 

початковому етапі 

Заощадження за 

рахунок проекту 

потрібно ділити з 

постачальником 

послуг. Потрібна 

достатня кількість 

приладів обліку для 

визначення і 

відстеження 

заощаджень 

Лізинг 

Дозволяє фірмам 

одержувати активи в лізинг 

із наступним викупом без 

використання кредиту 

Приватні компанії, що бажають 

надати об'єкти теплопостачання в 

лізинг. Виробники і продавці 

устаткування, які хочуть вийти на 

ринок 

Строк від 3 до 20 років; 

устаткування 

використовується відразу, 

а заплатити за нього 

можна пізніше, 

вивільняються фінансові 

засоби для інших цілей 

Крім плати за 

користування 

устаткуванням 

стягуються також 

додаткові платежі по 

лізингу 

Револьверний 

фонд 

Акумулює заощадження за 

рахунок проектів 

енергоефективності для 

самофінансування 

майбутніх інвестицій в інші 

проекти 

енергоефективності 

НПО, органи державного 

управління, міжнародні донори 

Самодостатність після 

першої капіталізації; 

Законодавчі і 

інституціональні 

бар'єри заважають 

бюджетним 

організаціям 

акумулювати 

заощадження 
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Таблиця В.2 

Напрями фінансування ресурсозбереження міжнародними організаціями (наведено за [118]) 

Назва відповідного 

інституту чи 

установи 

Стислий опис джерела Примітка 

Світовий Банк 
Фонд чистих технологій (інвестиційна програма пільгового фінансування з метою скорочення викидів 

парникових газів) 260 млн. дол. США протягом 2009 року 

Фінансує лише масштабні 

проекти від 10 млн. доларів) 

МБРР 

Проект поліпшення конкурентоспроможності українських підприємств. Надання дефіцитних середньо та довгострокових кредитів 

Українським підприємствам для розв’язання нагальних завдань зі зменшення енергетичної залежності та збільшення валютних доходів, 

чим поліпшується конкурентоспроможність українського підприємницького сектору 

Орієнтовно 450млн. дол. США у  2009 році 

НЕФКО (www.nefco.org) 

1. Програма «Енергозбереження» 

2. Програма «Чисте виробництво» 

На реалізацію вищезазначеного планувалося виділення  не менше 15 млн. дол. США щороку. 

Кредитні кошти до 250-350 тис. 

євро 

Банк KFW (www.kfw-

entwicklungsbank. 

de) 

Кредитні ресурси + державні гранди: розмір кредиту від 2 до 20  млн. доларів, розмір гранту до 500 тис. доларів. 

ЄБРР  (www.ebrd.com) 

Підписано 10 проектів загальним обсягом фінансування € 250 млн. Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ, 

Одеса, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ. На різних етапах розробки знаходиться 15 проектів з 

загальним обсягом фінансування € 350 млн. Енергодар, Житомир, Луцьк, Одеса, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя, Бориспіль, Ялта, Закарпаття 

Основні напрямки фінансування: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, міський 

транспорт, енергоефективність в бюджетних і житлових будинках, вивіз та переробка твердих 

відходів. 

Загальна сума фінансування у 2009 р. - 420 млн. євро. 

Черкаси: 11,2 млн. євро кредиту на 15 років на програму енергозбереження без гарантій Уряду. 

У бюджетних будинках – концепція ЕСКО 

проект з Дніпропетровськом – позика €20 млн. 200-300  млн. євро. 

Фінансує лише масштабні 

проекти від 10 млн. доларів 

Європейська Комісія Протягом 2009-2011 років ЄК на програму енергозбереження виділяє грант у розмірі 76 млн. євро та 5 млн. євро на технічну допомогу 

Міжнародна фінансова 

корпорація  (IFC, 

www.ifc.org) 

 Гарантії по кредиту, кредитні кошти 
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Додаток Г. Розрахунки при побудові виробничих функцій 

 

Таблиця Г.1 

 

Розрахунок виробничої функції за чистим внутрішнім продуктом (ЧВП) 

Період 
Фактичні значення Темп приросту, % 

Qt Kt Lt lnQt lnKt lnLt Qt t Lt 

1 390907,0 1276201,0 20680,0 12,876 14,059 9,937       

2 422879,0 1365439,5 20730,4 12,955 14,127 9,939 8,18 6,99 0,24 

3 459016,9 1451030,9 20904,7 13,037 14,188 9,948 8,55 6,27 0,84 

4 472565,5 1730418,0 20972,3 13,066 14,364 9,951 2,95 19,25 0,32 

5 393336,7 1904721,6 20191,5 12,882 14,460 9,913 -16,77 10,07 -3,72 

6 415071,8 2853253,1 20266,0 12,936 14,864 9,917 5,53 49,80 0,37 

7 442011,9 2779583,6 20324,2 12,999 14,838 9,920 6,49 -2,58 0,29 

8 442857,2 3182952,4 20354,3 13,001 14,973 9,921 0,19 14,51 0,15 

9 440929,9 3469824,4 20404,1 12,997 15,060 9,923 -0,44 9,01 0,24 

10 395702,1 3996193,8 18073,3 12,888 15,201 9,802 -10,26 15,17 -11,42 

Cереднє 

значення 
427527,8 2400961,8 20290,1 13,0 14,6 9,9 0,5 14,3 -1,4 

Станд. 

відхилення 
27100,01 926407,51 783,06 0,06 0,40 0,04 8,20 13,88 3,77 

Варіація, 

% 
6,34 38,58 3,86 0,49 2,74 0,41 1668,26 97,22 -267,09 

 
  1 14,059 9,937   12,876 

  1 14,127 9,939   12,955 
  1 14,188 9,948   13,037 
  1 14,364 9,951   13,066 
  1 14,460 9,913   12,882 

Матриця  Х = 1 14,864 9,917  Y = 12,936 
  1 14,838 9,920   12,999 
  1 14,973 9,921   13,001 
  1 15,060 9,923   12,997 
  1 15,201 9,802   12,888 
        

  10,000 146,133 99,171    

 Хт*Х =  146,133 2137,096 1449,114    

  99,171 1449,114 983,505    

        

  12871,620 -86,416 
-

1170,573 
   

 (Хт*Х)-1 =  -86,416 1,095 7,101    

  -1170,573 7,101 107,573    

        

  129,638      

 ХтУ =  1894,433      

  1285,642      

        

lnA 
(Хт*Х)-1* 

ХтУ =  

-1,9424  A =  0,1434   

α1 0,0867      

α2 1,3752      
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Таблиця Г.2 

 

Параметричні характеристики виробничої функції за чистим внутрішнім 

продуктом (ЧВП) 

Період 

Теоретичне значення 
Середня 

продуктивність 
Гранична продуктивність  

lnQt Qt Qt  APK APL 
Aα1Kt^α1-

1L^α2 

Aα2Kt^α1L^α2-

1 

1 12,943 417888,9   0,327 20,207 0,028 27,765 

2 12,952 421755,8 0,93 0,309 20,345 0,027 27,953 

3 12,969 428896,4 1,69 0,296 20,517 0,026 28,190 

4 12,989 437436,2 1,99 0,253 20,858 0,022 28,658 

5 12,945 418668,1 -4,29 0,220 20,735 0,019 28,489 

6 12,985 435807,6 4,09 0,153 21,504 0,013 29,546 

7 12,987 436538,0 0,17 0,157 21,479 0,014 29,510 

8 13,000 442599,7 1,39 0,139 21,745 0,012 29,876 

9 13,011 447426,6 1,09 0,129 21,928 0,011 30,128 

10 12,857 383349,5 -14,32 0,096 21,211 0,008 29,142 

 

 

Таблиця Г.3 

 

Параметричні характеристики виробничої функції за чистим внутрішнім 

продуктом (ЧВП) 

Період 

Точкова 

еластичність 

Дугова 

еластичність 

Гранична норма 

заміщення 

 EK EL  EK EL SKL  SLK   

1 0,0866 1,3740     0,0010 978,8481 

2 0,0866 1,3740 0,1363 3,7840 0,0010 1044,7480 

3 0,0866 1,3740 0,2762 2,0051 0,0009 1100,9802 

4 0,0866 1,3740 0,1122 6,1065 0,0008 1308,7350 

5 0,0866 1,3740 -0,4572 1,1558 0,0007 1496,2690 

6 0,0866 1,3739 0,1006 10,8928 0,0004 2233,1558 

7 0,0866 1,3739 -0,0640 0,5839 0,0005 2169,2672 

8 0,0866 1,3739 0,1019 9,3184 0,0004 2480,3944 

9 0,0866 1,3739 0,1258 4,4386 0,0004 2697,3470 

10 0,0866 1,3739 -1,0940 1,2733 0,0003 3507,1622 
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Таблиця Г.4 

 

Розрахунок виробничої функції за валовим випуском (ВВ) 

Період 
Фактичні значення Темп приросту, % 

Qt Kt Lt lnQt lnKt lnLt Qt t Lt 

1 1088382,0 1276201,0 20680,0 13,900 14,059 9,937       

2 1132499,6 1365439,5 20730,4 13,940 14,127 9,939 4,05 6,99 0,24 

3 1216649,2 1451030,9 20904,7 14,012 14,188 9,948 7,43 6,27 0,84 

4 1250889,8 1730418,0 20972,3 14,039 14,364 9,951 2,81 19,25 0,32 

5 1043104,7 1904721,6 20191,5 13,858 14,460 9,913 -16,61 10,07 -3,72 

6 1113531,4 2853253,1 20266,0 13,923 14,864 9,917 6,75 49,80 0,37 

7 1182919,5 2779583,6 20324,2 13,983 14,838 9,920 6,23 -2,58 0,29 

8 1164758,0 3182952,4 20354,3 13,968 14,973 9,921 -1,54 14,51 0,15 

9 1126165,3 3469824,4 20404,1 13,934 15,060 9,923 -3,31 9,01 0,24 

10 1033975,3 3996193,8 18073,3 13,849 15,201 9,802 -8,19 15,17 -11,42 

Cереднє 

значення 
1135287,5 2400961,8 20290,1 13,1 14,6 9,9 0,2 14,3 -1,4 

Станд. 

відхилення 
66818,59 926407,51 783,06 0,06 0,40 0,04 7,54 13,88 3,77 

Варіація, 

% 
5,89 38,58 3,86 0,45 2,74 0,41 3027,22 97,22 -267,09 

 
  1 14,059 9,937   13,900 

  1 14,127 9,939   13,940 
  1 14,188 9,948   14,012 
  1 14,364 9,951   14,039 
  1 14,460 9,913   13,858 

Матриця  Х = 1 14,864 9,917  Y = 13,923 
  1 14,838 9,920   13,983 
  1 14,973 9,921   13,968 
  1 15,060 9,923   13,934 
  1 15,201 9,802   13,849 
        

  10,000 146,133 99,171    

 Хт*Х =  146,133 2137,096 1449,114    

  99,171 1449,114 983,505    

        

  12871,620 -86,416 
-

1170,573 
   

 (Хт*Х)-1 =  -86,416 1,095 7,101    

  -1170,573 7,101 107,573    

        

  139,407      

 ХтУ =  2037,137      

  1382,525      

        

lnA 
(Хт*Х)-1* 

ХтУ =  

0,7661  A =  2,1513   

α1 0,0451      

α2 1,2620      
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Таблиця Г.5 

 

Параметричні характеристики виробничої функції за валовим випуском 

(ВВ) 

Період 

Теоретичне значення 
Середня 

продуктивність 
Гранична продуктивність  

lnQt Qt Qt  APK APL 
Aα1Kt^α1-

1L^α2 

Aα2Kt^α1L^α2-

1 

1 13,941 1133351,0   0,888 54,804 0,040 69,153 

2 13,947 1140310,0 0,61 0,835 55,007 0,038 69,408 

3 13,960 1155588,4 1,34 0,796 55,279 0,036 69,752 

4 13,972 1169561,4 1,21 0,676 55,767 0,030 70,368 

5 13,929 1119719,5 -4,26 0,588 55,455 0,027 69,974 

6 13,951 1145635,5 2,31 0,402 56,530 0,018 71,330 

7 13,954 1148432,8 0,24 0,413 56,506 0,019 71,299 

8 13,962 1157635,8 0,80 0,364 56,874 0,016 71,764 

9 13,969 1165741,3 0,70 0,336 57,133 0,015 72,090 

10 13,822 1006672,7 -13,65 0,252 55,699 0,011 70,281 

 

 

Таблиця Г.6 

 

Параметричні характеристики виробничої функції за валовим випуском 

(ВВ) 

Період 

Точкова 

еластичність 

Дугова 

еластичність 

Гранична норма 

заміщення 

 EK EL  EK EL SKL  SLK   

1 0,0451 1,2618     0,0006 1726,8371 

2 0,0451 1,2618 0,0906 2,5148 0,0005 1843,0945 

3 0,0451 1,2618 0,2190 1,5896 0,0005 1942,2966 

4 0,0451 1,2618 0,0684 3,7228 0,0004 2308,8077 

5 0,0451 1,2618 -0,4541 1,1478 0,0004 2639,6462 

6 0,0451 1,2618 0,0574 6,2126 0,0003 3939,6267 

7 0,0451 1,2618 -0,0932 0,8504 0,0003 3826,9174 

8 0,0451 1,2618 0,0590 5,3933 0,0002 4375,7932 

9 0,0451 1,2618 0,0809 2,8553 0,0002 4758,5306 

10 0,0451 1,2618 -1,0386 1,2088 0,0002 6187,1678 
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Таблиця Г.7 

 

Розрахунок виробничої функції за валовою доданою вартістю 

промисловості (ВДВ промисловості) 

Період 
Фактичні значення Темп приросту, % 

Qt Kt Lt lnQt lnKt lnLt Qt t Lt 

1 120207,0 456738,0 4072,4 11,697 13,032 8,312       

2 130195,8 457112,3 4036,9 11,777 13,033 8,303 8,31 0,08 -0,87 

3 139512,3 468024,2 3973,0 11,846 13,056 8,287 7,16 2,39 -1,58 

4 134679,8 417653,7 3871,4 11,811 12,942 8,261 -3,46 -10,76 -2,56 

5 102359,0 473747,3 3546,9 11,536 13,068 8,174 -24,00 13,43 -8,38 

6 104780,4 472562,1 3461,5 11,560 13,066 8,149 2,37 -0,25 -2,41 

7 107788,2 419501,9 3352,7 11,588 12,947 8,118 2,87 -11,23 -3,14 

8 106360,8 557971,1 3303,6 11,575 13,232 8,103 -1,32 33,01 -1,46 

9 98494,8 583493,5 3170,0 11,498 13,277 8,061 -7,40 4,57 -4,04 

10 94511,3 563106,6 2898,2 11,456 13,241 7,972 -4,04 -3,49 -8,57 

Cереднє 

значення 
113888,9 486991,1 3568,7 11,6 13,1 8,2 -2,2 3,1 -3,7 

Станд. 

відхилення 
15221,45 56619,99 382,81 0,13 0,11 0,11 9,14 12,76 2,72 

Варіація, 

% 
13,37 11,63 10,73 1,12 0,87 1,33 -421,48 413,85 

-

74,10 

 
  1 13,032 8,312   11,697 

  1 13,033 8,303   11,777 
  1 13,056 8,287   11,846 
  1 12,942 8,261   11,811 
  1 13,068 8,174   11,536 

Матриця  Х = 1 13,066 8,149  Y = 11,560 
  1 12,947 8,118   11,588 
  1 13,232 8,103   11,575 
  1 13,277 8,061   11,498 
  1 13,241 7,972   11,456 
        

  10,000 130,894 81,741    

 Хт*Х =  130,894 1713,466 1069,857    

  81,741 1069,857 668,274    

        

  5857,088 -279,207 -269,428    

 (Хт*Х)-1 

=  
-279,207 14,726 10,576    

  -269,428 10,576 16,026    

        

  116,343      

 ХтУ =  1522,770      

  951,123      

        

lnA 
(Хт*Х)-

1* ХтУ =  

4,1671  A =  64,5267   

α1 -0,0659      

α2 1,0191      
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Таблиця Г.8 

 

Параметри виробничої функції за валовою доданою вартістю 

промисловості (ВДВ промисловості) 

Період 

Теоретичне значення 
Середня 

продуктивність 
Гранична продуктивність  

lnQt Qt Qt  APK APL 
Aα1Kt^α1-

1L^α2 

Aα2Kt^α1L^α2-

1 

1 11,779 130434,9   0,286 32,029 0,008 17,444 

2 11,770 129269,3 -0,89 0,283 32,022 0,008 17,398 

3 11,752 126986,8 -1,77 0,271 31,962 0,008 17,342 

4 11,733 124610,0 -1,87 0,298 32,187 0,008 17,069 

5 11,635 113032,0 -9,29 0,239 31,868 0,007 16,762 

6 11,611 110277,5 -2,44 0,233 31,858 0,006 16,635 

7 11,586 107587,5 -2,44 0,256 32,090 0,007 16,337 

8 11,552 104008,2 -3,33 0,186 31,483 0,005 16,587 

9 11,507 99429,9 -4,40 0,170 31,366 0,005 16,429 

10 11,418 90962,4 -8,52 0,162 31,386 0,004 15,944 

 

 

Таблиця Г.9 

 

Параметри виробничої функції за валовою доданою вартістю 

промисловості (ВДВ промисловості) 

Період 

Точкова 

еластичність 

Дугова 

еластичність 

Гранична норма 

заміщення 

 EK EL  EK EL SKL  SLK   

1 0,0288 0,5446     0,0005 2121,03 

2 0,0287 0,5433 -10,9587 1,0252 0,0005 2141,44 

3 0,0287 0,5426 -0,7552 1,1165 0,0004 2227,82 

4 0,0280 0,5303 0,1661 0,7294 0,0005 2040,23 

5 0,0278 0,5260 -0,7742 1,1138 0,0004 2525,97 

6 0,0276 0,5221 9,8481 1,0123 0,0004 2581,82 

7 0,0269 0,5091 0,2076 0,7733 0,0004 2366,30 

8 0,0279 0,5269 -0,1194 2,2932 0,0003 3194,15 

9 0,0277 0,5238 -1,0065 1,0905 0,0003 3481,03 

10 0,0269 0,5080 2,5013 0,9929 0,0003 3674,46 

 

 


