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Доведено, що система управління водними ресурсами, яка побудована за покомпонентним, територіально-
галузевим принципом, спричиняє надзвичайно високі й недопустимі на сучасному етапі розвитку людства 
економічні, соціальні та екологічні витрати. Запропоновано альтернативний парадигмальний концепт 
формування системи інтегрованого управління водними ресурсами в Україні на базових положеннях теорії та 
методології неоінституціоналізму. Визначено основні напрями організації інституціональної архітектоніки 
такого управління в контексті забезпечення сталого водокористування. 

Ключові слова: водні ресурси, парадигмальний концепт, інтегроване управління, водогосподарська 
інфраструктура, водна екосистема, інституційне забезпечення. 

 
As a result of the study, it was proved that the existing water resources management system, which is built on the 

component, territorial-branch principle, causes extremely high and unacceptable economic, social and environmental 
costs at the present stage of human development. An alternative paradigmatic concept of forming an integrated water 
resources management system in Ukraine is proposed based on the basic provisions of the theory and methodology of 
neo-institutionalism. The main directions of organization of the institutional architecture of water resources 
management in the context of providing sustainable water use are determined. 

Key words: water resources, paradigmatic concept, integrated management, water infrastructure, water ecosystem, 
institutional provision. 

 

Постановка проблеми.  Водні ресурси в системі 

забезпечення сталого розвитку України є 

стратегічним і життєво важливим компонентом 

природного середовища. Наша держава володіє 

значним водно-ресурсним потенціалом, який 

упродовж тривалого часу використовувався 

нераціонально, що пов’язано з уявленням про його 

невичерпність. Тому на сучасному етапі виникла 

необхідність формування і здійснення державної 

політики сталого водокористування, яка дасть змогу у 

визначені терміни вирішити комплекс нагальних 

проблем. З одного боку, як і раніше, слід 

забезпечувати життєво важливі потреби галузей 

економіки і населення у водних ресурсах, з іншого – 

ці потреби повинні відповідати можливостям 

природи. Крім того, державна політика покликана 

сприяти скоординованій та узгодженій діяльності всіх 

                                                 
© Хвесик М., Левковська Л., Мандзик В., 2018 

учасників водних відносин (державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств-

водокористувачів тощо) у розв’язанні проблем водно-

ресурсної сфери, у тому числі реформування і 

розвитку водогосподарського комплексу. 

Зважаючи на зазначене, цілком об’єктивною є 

необхідність побудови сучасного парадигмального 

концепту, окреслення стратегічних засад та 

перспективних напрямів розвитку 

водогосподарського комплексу України на основі 

аналізу й оцінки новітніх наукових концепцій 

управління господарюванням відповідно до світових 

домінант сталого розвитку.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 

Система управління водними ресурсами 

характеризується різноманітністю підходів та 

пропозицій щодо її трансформації. Так, у працях 

В.А. Сташука, Л.Ф. Кожушка, А.В. Яцика, 

В.А. Голяна, І.К. Бистрякова та інших розглядаються 
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теоретичні аспекти перегляду магістрального напряму 

її формування, механізмів інтеграції органів 

управління водним господарством з іншими 

суб’єктами водних відносин, шляхів імплементації у 

вітчизняну практику позитивного зарубіжного 

досвіду, особливостей втілення у практику 

господарювання басейнового принципу управління 

водними ресурсами, який має забезпечити цілісність, 

взаємоузгодженість і поступальність господарського 

освоєння водно-ресурсного потенціалу. Зарубіжні 

дослідники, зокрема G.J. Alaerts, N.L. Dickinson, 

J.R. Kambatuku, H.J. Henriksen, C.А. Sullivan, 

В.А. Духовний, В.І. Соколов, В.І. Данілов-Данільян, 

пропонують відповідні моделі управління в контексті 

загострення глобальних водних проблем з 

урахуванням сучасних тенденцій зміни клімату [1].  

Проте, незважаючи на суттєві наукові результати, 

питання формування єдиної сучасної та цілісної 

парадигми управління водними ресурсами в Україні 

потребують особливої уваги. Це стосується 

насамперед автономності басейнових управлінь щодо 

пріоритетів ведення водогосподарського й 

водоохоронного бізнесу, залучення інвестиційних 

ресурсів для реалізації перспективних інноваційних 

проектів комерціалізації та капіталізації сфери 

водокористування. 

Крім проблем соціальної ефективності 

водокористування й удосконалення фіскального 

регулювання розвитку водного господарства, на 

порядку денному стоїть ще одна актуальна проблема 

– конвергенції систем управління водними ресурсами 

в процесі імплементації природоохоронних директив 

Європейського Союзу [2]. 

Тому метою статті є формування 

парадигмального концепту організації системи 

інтегрованого управління водними ресурсами в 

Україні. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність 

удосконалення системи управління водно-ресурсним 

потенціалом України є актуальним завданням 

останніх десятиліть, але найбільше воно загострилося 

саме впродовж останніх років. Сталі проблеми, такі як 

низька водозабезпеченість і територіальна 

нерівномірність розподілу водних ресурсів, 

посилюються незадовільним екологічним станом 

поверхневих і підземних вод та стійкою тенденцією 

щодо його погіршення. Крім того, назріває питання 

нераціонального використання водно-ресурсного 

потенціалу, особливо на тлі недостатньо ефективного 

механізму державного управління та фактично 

відсутності системи комплексного моніторингу 

екологічного стану поверхневих і підземних вод. 

Попередня оцінка системи адміністрування у 

водно-ресурсній сфері свідчить про наявність низки 

суттєвих недоліків, зокрема нестабільну й 

нераціональну взаємодію відомств–водокористувачів 

у зв’язку з галузевим та адміністративно-

територіальним принципом управління [3].  

У результаті неефективної системи впровадження 

нових концепцій сьогодні сформувалася суперечлива 

ситуація: за наявності сучасних нормативних 

документів, що передбачають управління водними 

ресурсами згідно з басейновим принципом, на місцях 

відбувається паралельне керування складовими галузі 

в рамках створених басейнових управлінь і структур 

Держводагентства України. При цьому не розроблена 

ієрархія відповідальності за стан та використання 

водних ресурсів і об’єктів.  

Таким чином, однією із першопричин екологічних 

проблем у водній сфері України є система державного 

управління охороною навколишнього природного 

середовища, регулювання використання природних 

ресурсів, нечітке розмежування природоохоронних та 

господарських функцій [4].  

Державне управління в галузі використання та 

охорони вод і відтворення водних ресурсів 

здійснюється Кабінетом Міністрів України, до складу 

якого входять Міністерство екології та природних 

ресурсів України й відповідні регіональні органи 

виконавчої влади, Державне агентство водних 

ресурсів, Державна служба геології та надр, Державна 

екологічна інспекція, Державне агентство екологічних 

інвестицій України, місцеві органи виконавчої влади, 

у тому числі місцевого самоврядування. Державне 

агентство водних ресурсів реалізує державну політику 

у сфері розвитку водного господарства та 

гідротехнічної меліорації земель, управління, 

використання і відтворення поверхневих водних 

ресурсів. Державна служба геології та надр здійснює 

державний облік підземних вод та водного кадастру. 

При цьому моніторинг кількості та якості підземних 

вод – одну з основних систем контролю, який 

забезпечували геологорозвідувальні експедиції цієї 

служби, наразі практично призупинено (впродовж 

останніх 10 років спостережна мережа державного 

рівня скоротилася майже на одну третину, а кількість 

осередків забруднення підземних вод збільшилась 

приблизно у 2 рази), незважаючи на те, що державний 

нагляд (контроль) у природоохоронній сфері наразі 

здійснюють сім органів виконавчої влади – 

Держекоінспекція, Держгеонадра, Держлісагентство, 

Держгеокадастр, Держрибагентство, 

Держпродспоживслужба, Укртрансбезпека. 

Такий розподіл відповідальності суперечить 

вимогам сучасної парадигми управління водними 

ресурсами. Між названими вище органами не 

узгоджені пріоритети водогосподарсько-екологічної 

політики та управління підземними і поверхневими 

водами, незважаючи на їх природний взаємозв’язок.  

Як видно, в українській моделі управління 

водними ресурсами винятково важливу роль відіграє 

держава. Така система за своєю структурою, 

технологіями, рівнем водокористування та охороною 

вод суперечить відновлювальній спроможності 

природних водних екосистем і якісним запитам 

соціальної сфери водозабезпечення. Вона є 

неефективною, оскільки управлінню водними 

ресурсами притаманні як загальні, так і специфічні 

ознаки, зміст котрих полягає не тільки у забезпеченні 

водою населення та галузей економіки, а й 

відновленні водних ресурсів, збереженні їх належного 

стану. Система управління водними ресурсами не 

сприяє узгодженості економічних та 

природоохоронних цілей у масштабах країни та її 
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регіонів і, відповідно, реалізації оптимальних 

екологобезпечних управлінських рішень, а бюджетна 

підтримка не стимулює залучення позабюджетних 

інвестицій, прагнення водогосподарських 

підприємств використовувати кредитні кошти для 

свого розвитку [5]. 

Нині цілком очевидно, що суспільство сягнуло 

такого ступеня залучення водних ресурсів у 

господарський обіг та рівня їх забруднення, за яких 

вони перетворились у головний лімітуючий чинник 

соціально-економічного розвитку країни, тому 

подальше ігнорування ролі водних ресурсів уже 

неможливе. Шляхом удосконалення окремих підойм 

регулювання розвитку водного господарства 

перевести його на модель сталого розвитку надто 

проблематично. Відтак стратегічною тенденцією і 

першочерговим завданням на майбутнє є формування 

інтегрованої системи водогосподарювання, що дасть 

можливість узгоджувати сучасні потреби у водних 

ресурсах з майбутніми, забезпечувати баланс 

державних та корпоративних інтересів у 

господарському водокористуванні, уміло поєднувати 

ринкові важелі регулювання з адміністративними, 

зважувати правові суперечності щодо вилучення 

водної ренти й відшкодування збитків, завданих 

водним джерелам, ліквідовувати дефіцит 

інвестиційних та інноваційних ресурсів для розбудови 

водоохоронної інфраструктури [6]. 

Формування системи інтегрованого управління 

водними ресурсами потребує розробки 

парадигмального концепту відповідно до базових 

положень теорії та методології неоінституціоналізму. 

Крім того, концептуальною основою такого 

управління має бути принцип компліментарності й 

екосистемний підхід, що дають змогу розглядати як 

єдине ціле водний об’єкт, його водозабір, повітряний 

простір над ним і діяльність із планування, 

дослідження та раціонального використання водних 

ресурсів з урахуванням можливості підтримки 

стійкого стану не тільки цих ресурсів, а й 

навколишнього природного середовища в цілому.  

Принцип компліментарності інститутів полягає в 

тому, що вони доповнюють один одного і бажаний 

економічний ефект досягається тільки на основі 

взаємопов’язаних інституційних змін. При цьому 

екосистемний підхід дає змогу об’єднувати в одне 

ціле землекористування та раціональне споживання 

водних ресурсів; сприяти впровадженню нових 

розробок і підходів, які передбачають участь усіх 

зацікавлених сторін; приділяти особливу увагу 

діяльності, спрямованій на поліпшення умов життя та 

якості довкілля (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема формування парадигмального концепту інтегрованого управління водними ресурсами 

 

 

Екосистемний підхід: об’єкт управління – 

цілісна екосистема; інтеграція економічних, 

соціологічних та екологічних систем у 

процесах планування; збереження і 

покращення біорізноманіття; системний 

підхід до оцінки економічних процесів з 

використанням досягнень 

міждисциплінарних досліджень 

Неоінституціоналізм: використання 

неокласичних методів економічної теорії; 

урахування специфічного класу обмежень – 

трансакційних витрат; опортуністична 

поведінка як відповідь на мінливість 

кон’юнктури ринку; переважання 

дедуктивного методу дослідження над 

індуктивним 
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Діяльність контрольного блоку управління 

необхідно здійснювати у взаємозв’язку із загальним 

формуванням управлінської системи водного 

господарства, функції якого повинні виконувати 

басейнові й територіальні структурні підрозділи 

спеціально уповноважених органів влади. Ці функції 

охоплюють облік, аналіз, прогнозування розвитку та 

експлуатацію окремих споруд водогосподарських і 

водних об’єктів та галузі загалом. 

Формування парадигмального концепту 

інтегрованого управління водними ресурсами 

передбачає використання широкого спектра методів 

дослідження, що сприятиме виявленню найбільш 

проблемних ланок інституціональної системи 

водокористування й пошуку шляхів її модернізації. 

Інтегрований принцип забезпечить екологізацію 

всіх управлінських дій та заходів, що здійснюються у 

ході використання водних ресурсів, запровадження 

механізму економічного стимулювання 

природоохоронної діяльності суб’єктів 

господарювання, ефективне планування стану водних 

ресурсів та зниження антропогенного тиску на них, 

акумулювання зусиль для запобігання й подолання 

катастроф, пов’язаних з водою.  

Інтегроване управління ґрунтується на 

фундаментальному принципі, що природні 

екосистеми річкового басейну, включаючи прилеглі 

водно-болотні угіддя та підземні водні системи, є 

джерелом прісної води – обмеженого й вразливого 

ресурсу. Тому управління екосистемами вкрай 

важливе як для забезпечення населення прісною 

водою в необхідній кількості та належної якості, так і 

збереження екосистеми з урахуванням нестачі, 

надлишку та якості води [3, 8]. 

Серед основних принципів інтегрованого 

управління водними ресурсами найбільш вагомими 

(базовими) є такі: 

 адміністративна одиниця управління – річковий 

басейн; 

 інтегрованість і єдине управління усіма видами 

водних, а також земельних і лісових ресурсів, що 

формують площу річкового басейну; 

 необхідність широкого залучення громадськості 

до ухвалення ефективних рішень щодо водних 

ресурсів; 

 прозорість і звітність під час ухвалення рішень. 

Сьогодні річкові басейни в результаті 

господарського освоєння являють собою комплекси 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених природних та 

штучних об’єктів, інженерних пристроїв і споруд для 

накопичення, перерозподілу, водозабору, 

транспортування, відтворення або покращення якості 

води. Тому тільки басейн можна розглядати як 

первинну динамічну систему, у межах якої повністю 

охоплюється весь комплекс процесів сталого 

управління водними ресурсами, подолання 

міжвідомчих, міжрегіональних та міжнаціональних 

суперечностей у разі вирішення питань розподілу 

водних ресурсів, розв’язання проблем виникнення 

забруднення та охорони водних екосистем як на 

локальному, так і регіональному рівнях. Ефективність 

басейнового управління полягає у створенні та 

забезпеченні функціонування такого фінансового 

механізму, який би гарантував безпосередній зв’язок 

між платою за водокористування і фінансуванням 

пріоритетних водоохоронних заходів у межах басейну 

[9–11].  

Але зміни, що відбуваються у великих державних 

системах управління на шляху інтеграції нашої країни 

в європейське суспільство, наразі мають більш 

декларативний характер, що пов’язано з низкою 

об’єктивних законодавчих, управлінських, 

технологічних причин та незначними часовими 

термінами впровадження новітніх підходів, принципів 

і стандартів. Не є винятком і стан водогосподарського 

комплексу України, де, незважаючи на комплекс 

упроваджень на нормативно-законодавчому рівні в 

напрямі створення і сталого функціонування 

басейнових систем, подальша їх адаптація в умовах 

вітчизняного господарювання відбувається вкрай 

повільно. 

Прийняття Верховною Радою України Закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження інтегрованих підходів в 

управлінні водними ресурсами за басейновим 

принципом» фактично наблизило національне 

законодавство до Водної рамкової директиви ЄС та 

відкрило шлях до розробки механізмів управління 

водними ресурсами за басейновим принципом. 

Документом [9] передбачено участь громадян та їх 

об’єднань у підготовці планів управління річковими 

басейнами, вводяться гідрографічне і 

водогосподарське районування України, які 

розробляються й затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та гарантує дотримання 

екологічних нормативів якості води.  

Створення плану управління річковим басейном, 

що, по суті, являє собою регламент для окремих 

поверхневих та підземних водних об’єктів, – це один 

із найважливіших напрямів покращення стану й рівня 

забезпеченості водними ресурсами населення та 

основних галузей економіки країни. Саме для 

кожного водного об’єкта визначаються головні водно-

екологічні проблеми та оцінюється екологічний і 

хімічний статус або потенціал. Об’єктивна оцінка 

статусу поверхневих та підземних водних об’єктів 

має стати аргументованою основою для розробки й 

фінансування додаткових конкретних заходів 

(наприклад, будівництво локальних комунальних і 

промислових очисних споруд, розвиток 

інфраструктури меліоративних систем тощо), 

спрямованих на досягнення чи збереження їх стійкого 

екологічного стану.  

Висновки. Сьогодні система управління водними 

ресурсами України загалом перебуває на перехідному 

етапі, коли розроблені, затверджені, але не введені в 

дію водні Директиви ЄС, а радянські стандарти 

водокористування не втратили чинності. Цей стан 

системи характеризується невизначеністю та 

очікувальною поведінкою суб’єктів підприємницької 

діяльності й населення. 
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Тому історично сформований територіально-

галузевий підхід часто виявляється неефективним при 

вирішенні завдань комплексного територіального 

управління природними ресурсами. Як правило, 

реалізація такого підходу на практиці обмежується 

виконанням певних контрольно-ревізійних функцій, 

які в контексті реформи децентралізації влади в 

Україні доцільно передати місцевим органам влади. 

Діяльність же регіональних управлінь повинна 

базуватися на принципах комплексного, системного 

підходу, адже об’єкт управління – це цілісне 

природне середовище, що генерує взаємопов’язані 

екосистемні послуги.  

На нашу думку, створення нової економічно 

ефективної системи управління водними ресурсами в 

першу чергу передбачає розробку її сучасного 

парадигмального концепту, на основі якого повинен 

відбуватися законодавчо визначений перехід до 

інтегрованого управління в галузі використання й 

охорони вод та відтворення водних ресурсів. На 

основі аналізу літературних джерел, включаючи 

ретроспективні й сучасні, найкращих прикладів 

світового досвіду у досліджуваній сфері визначено 

фундаментальні положення подальшого формування 

структури ефективного управління водним сектором, 

зокрема щодо організації інституціонального 

середовища водокористування, в якому взаємодія 

існуючих, успадкованих від командно-

адміністративної системи, інститутів і ринкових 

важелів забезпечить результативне залучення водних 

ресурсів у систему товарно-грошових відносин, 

стимулюватиме їх збереження та відтворення, 

упровадження перспективних форм ощадливого 

водокористування на основі найкращого 

міжнародного досвіду. Одночасно з удосконаленням 

організаційно-економічного механізму необхідним 

елементом розвитку має бути адаптація концепцій 

екосистемного та інтегрованого підходів для 

елементів управління у водній сфері. 

Невід’ємною складовою розбудови дієвої системи 

інтегрованого управління водними ресурсами є також 

широке делегування повноважень від центру на місця, 

але за наявності моніторингу ефективності їх 

здійснення на регіональному та місцевому рівнях, 

зміцнення фінансової самостійності місцевих громад, 

розширення повноважень виконавчих органів 

місцевого самоврядування щодо активного 

впровадження у водогосподарську практику 

різноманітних форм державно-приватного 

партнерства.  
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Висвітлено актуальність оцінки стану і перспектив реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) в Україні з 

урахуванням чинних державних програмних документів. Розглянуто розроблену вітчизняною науковою 

спільнотою національну систему цілей сталого розвитку України у їх взаємозв’язку з Цілями сталого розвитку 

ООН. Проаналізовано перспективи реалізації Цілей у державних стратегіях, програмах і планах та 

узагальнено дані про рівень їх інтеграції в державних стратегічних документах. Встановлено, що сучасний 

стан реалізації Цілей сталого розвитку в Україні характеризується частковим їх втіленням й адаптацією на 

державному рівні; відсутні загальні методичні підходи до розробки та координація між різними документами 

тощо. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення системи національних (адаптованих) цілей 

сталого розвитку та моніторингу їх досягнення. 

Ключові слова: цілепокладання, стратегія, планування, цілі сталого розвитку, економіка 

природокористування. 

 

The relevance of the assessment of the state and prospects of the implementation of the Sustainable Development 

Goals (SDGs) in Ukraine, taking into account the current state program documents are shown. The national system of 

the Sustainable Development Goals of Ukraine, developed by the Ukrainian scientific community, in their relationship 

with the United Nations Sustainable Development Goals is considered. Perspectives of realization of Goals in state 

strategies, programs and plans are analysed and data on the level of their integration into state strategic documents are 

generalized. It is established that the current state of implementation of the Sustainable Development Goals in Ukraine 

is characterized by partial implementation and adaptation at the state level; there are no general methodological 

approaches to the development and coordination between different documents, etc. The necessity of further 

improvement of the system of the national (adapted) Sustainable Development Goals and monitoring of their 

achievement is substantiated. 

Keywords: goal-setting, strategy, planning, Sustainable Development Goals, environmental economics. 

 

Постановка проблеми. Цілі сталого розвитку 

було ухвалено в підсумковому документі Саміту ООН 

з прийняття порядку денного у сфері сталого розвитку 

на період після 2015 року у Нью-Йорку у вигляді 

Резолюції Генеральної асамблеї ООН № 70/1 від 

25.09.2015 р. «Перетворення нашого світу: Порядок 

денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 

року» [1] в складі 17-ти глобальних цілей, які 

включають 169 показників їх досягнення. Актуальним 

завданням сьогодні є оцінити стан і перспективи 

реалізації ЦСР в Україні з урахуванням чинних 

державних програмних документів. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Реалізації Цілей сталого розвитку в Україні 

присвячено публікації таких учених, як І.К. Бистряков, 

Б.В. Буркинський, О.О. Веклич, Б.М. Данилишин, 

В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, 

А.В. Степаненко, М.А. Хвесик та ін. Науковцями 

Інституту економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України розроблено Національну 

парадигму сталого розвитку України [2]. Спробу 

визначити Національні цілі сталого розвитку України 

здійснено науковцями НАН України спільно з 

                                                 
© Коваленко А., 2018 

представниками дослідницьких структур [3]. Однак 

не розв’язаною в науковій літературі залишається 

проблема адаптації Цілей до стратегічних документів 

України та оцінка стану їх досягнення. 

Мета статті – проаналізувати стан і перспективи 

реалізації визначених ООН Цілей сталого розвитку в 

Україні, проблеми їх адаптації до державних 

стратегічних документів і можливості їх досягнення. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначено в 

документі «Перетворення нашого світу: Порядок 

денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 

року», кожен уряд вирішує, яким чином забезпечити 

врахування глобальних Цілей сталого розвитку в 

процесах національного планування, заходах і 

стратегіях [1, с. 16]. Тож на основі Цілей в Україні за 

участю вчених НАН України, фахівців та експертів з 

використанням широкого кола інформаційних, 

статистичних й аналітичних матеріалів було 

розроблено національну систему ЦСР (визначено 

адаптовані для України цілі, 86 завдань національного 

розвитку та 172 показники для їх моніторингу), яка 

має забезпечити міцний базис для подальшого 

планування розвитку нашої держави та моніторингу 

стану досягнення ЦСР і представлена в Національній 

доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (табл.) [4]. 
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У 2017 році Програмою розвитку ООН в Україні 

було організоване всеукраїнське опитування щодо 

уявлень населення нашої держави про сталий 

розвиток. Проведене дослідження виявило 

недостатній рівень інформованості пересічних 

громадян щодо глобальних Цілей сталого розвитку – 

лише 8,8 % респондентів. При цьому 33,9 % мають 

поверхневу інформацію, а 57,3 % нічого про це не 

знають [5, c. 8, 52]. 

 

 

Таблиця 

 

Цілі сталого розвитку ООН та національні цілі сталого розвитку України* 

 
№ Глобальне визначення цілі Національне визначення цілі  

1 Подолання бідності у всіх її формах та всюди Подолання бідності 

2 Подолання голоду, досягнення продовольчої 

безпеки, поліпшення харчування і сприяння 

сталому розвитку сільського господарства 

Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку 

сільського господарства (Подолання голоду, розвиток 

сільського господарства)** 

3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння 

благополуччю для всіх у будь-якому віці 

Забезпечення здорового способу життя та сприяння 

благополуччю для всіх у будь-якому віці (Міцне здоров’я 

і благополуччя) 

4 Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної 

освіти та заохочення можливості навчання 

впродовж усього життя для всіх 

Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної 

освіти та заохочення можливості навчання впродовж 

усього життя для всіх (Якісна освіта) 

5 Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок та дівчаток 

Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок та дівчаток (Гендерна рівність) 

6 Забезпечення наявності та сталого управління 

водними ресурсами й санітарією 

Забезпечення наявності та сталого управління водними 

ресурсами й санітарією (Чиста вода та належні санітарні 

умови) 

7 Забезпечення доступу до недорогих, надійних, 

стійких і сучасних джерел енергії для всіх 

Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і 

сучасних джерел енергії для всіх (Доступна та чиста 

енергія) 

8 Сприяння поступальному, всеохоплюючому та 

сталому економічному зростанню, повній і 

продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх 

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню, повній і продуктивній 

зайнятості та гідній праці для всіх (Гідна праця та 

економічне зростання) 

9 Створення стійкої інфраструктури, сприяння 

всеохоплюючій і сталій індустріалізації та 

інноваціям 

Створення стійкої інфраструктури, сприяння 

всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям 

(Промисловість, інновації та інфраструктура) 

10 Скорочення нерівності всередині країн і між ними Скорочення нерівності 

11 Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст і населених пунктів 

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст і населених пунктів (Сталий 

розвиток міст і громад) 

12 Забезпечення переходу до раціональних моделей 

споживання і виробництва 

Забезпечення переходу до раціональних моделей 

споживання і виробництва (Відповідальне споживання та 

виробництво) 

13 Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі 

зміною клімату та його наслідками 

Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною 

клімату та його наслідками (Пом’якшення наслідків 

зміни клімату) 

14 Збереження та стале використання океанів, морів і 

морських ресурсів в інтересах сталого розвитку 

Збереження та стале використання океанів, морів і 

морських ресурсів в інтересах сталого розвитку 

(Збереження морських ресурсів) 

15 Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх 

сталому використанню, раціональне 

лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення і повернення назад (розвертання) 

процесу деградації земель та зупинка процесу 

втрати біорізноманіття 

Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх 

сталому використанню, раціональне лісокористування, 

боротьба з опустелюванням, припинення і повернення 

назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка 

процесу втрати біорізноманіття (Захист та відновлення 

екосистем суші) 

16 Сприяння побудові миролюбного й відкритого 

суспільства в інтересах сталого розвитку, 

забезпечення доступу до правосуддя для всіх і 

створення ефективних, підзвітних та заснованих на 

широкій участі інституцій на всіх рівнях 

Сприяння побудові миролюбного й відкритого 

суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення 

доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, 

підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на 

всіх рівнях (Мир, справедливість та сильні інститути) 

17 Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в 

рамках Глобального партнерства в інтересах 

сталого розвитку 

Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в 

рамках Глобального партнерства в інтересах сталого 

розвитку (Партнерство заради сталого розвитку) 

*Джерело: розроблено автором за даними [4]. 

** У дужках – скорочене національне визначення. 
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З огляду на фокус нашого дослідницького інтересу 

зосередимо увагу передусім на тих Цілях сталого 

розвитку, які пов’язані з природно-ресурсною 

сферою, у тому числі на рівні територій і громад, та 

екосистемним розвитком. Проаналізуємо наявний 

стан і перспективи реалізації Цілей у державних 

стратегіях, програмах і планах. 

Після затвердження Цілей сталого розвитку до 

одного з найвищих державних програмних 

документів – Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» (схвалена Указом Президента України 

№ 5/2015 від 12.01.2015 р.) – корективи не вносилися, 

а план заходів з виконання Стратегії затверджувався 

Урядом лише на 2015 рік. Не містять згадки про Цілі і 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України та 

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 

2020 року, проте в цілому про забезпечення сталого 

типу розвитку в цих документах йдеться. 

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського 

господарства. Ключовий український програмний 

документ у цій сфері – Стратегія розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року – потребує 

оновлення як з метою узгодження з Цілями сталого 

розвитку, так і у зв’язку з очікуваним спливом строку 

дії. 

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови. 

Україна має розвинуте законодавство у галузі 

використання та збереження водних ресурсів, а також 

є стороною низки міжнародних конвенцій у цій сфері. 

Діє затверджена 2012 року Загальнодержавна цільова 

програма розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 

період до 2021 року. Сьогодні основним завданням на 

шляху досягнення цілі є вдосконалення системи 

управління водними ресурсами та імплементація 

джерел права ЄС – зокрема, Водної рамкової та інших 

відповідних директив. 

Ціль 7. Доступна та чиста енергія. Схвалена 

Урядом 2017 року Енергетична стратегія України на 

період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» не посилається на Цілі 

сталого розвитку. Натомість відповідно до них 

розвиток енергетичної сфери та її екологізація мають 

враховувати принципи адаптації до енергетичного й 

екологічного законодавства Європейського Союзу, 

бути спрямованими на розв’язання проблеми 

імпортозалежності від одного постачальника та 

забезпечити диверсифікацію шляхів і джерел 

постачання первинних енергоресурсів, що сприятиме 

інтеграції енергосистеми України до континентальної 

європейської [4, с. 59]. 

Ціль 9. Промисловість, інновації та 

інфраструктура. Після схвалення Урядом 2013 року 

Концепції Загальнодержавної цільової економічної 

програми розвитку промисловості на період до 2020 

року відповідна програма так і не була затверджена. 

Потребує адекватної заміни й Загальнодержавна 

комплексна програма розвитку високих наукоємних 

технологій, затверджена 2004 року і розрахована на 

виконання до 2013 року. Відповідно до завдань цілі 

осучаснення інституціональної структури 

промисловості полягає у перетворенні її із 

фрагментарного на цілісний, інтегрований у 

глобальну економіку виробничий комплекс, що 

здатний до високорентабельної діяльності та 

саморозвитку, поєднує системно структуровані 

галузеві утворення, збалансовані потребами зовнішніх 

і внутрішнього ринків, і відповідає вимогам 

екологічно безпечного розвитку й ефективного 

використання ресурсів та енергії [4, с. 75]. 

Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад. В 

Україні діє затверджена Урядом 2014 року Державна 

стратегія регіонального розвитку на період до 2020 

року, яка потребує узгодження з Цілями сталого 

розвитку у контексті перенесення акценту з 

адміністративно погоджених планів на стратегування 

територіального розвитку. Стратегії розвитку на 

локальному рівні мають бути сформовані з 

дотриманням принципів відкритості, інклюзивності та 

наукової обґрунтованості з одночасним 

упровадженням системи показників для подальшого 

моніторингу й громадського контролю у процесі 

реалізації [4, с. 88]. 

Ціль 12. Відповідальне споживання та 

виробництво. Оскільки у формуванні ВВП України 

ключову роль відіграють ресурсоємні та енергоємні 

галузі, пріоритетами державної політики вважають 

оптимізацію використання природних ресурсів та 

зниження енергоємності, мінімізацію негативного 

впливу на довкілля. Забезпечення зростаючих 

соціальних потреб населення за рахунок ефективної 

економічної діяльності не має виходити за межі 

екологічної ємності довкілля [4, с. 94], що потребує 

розробки узгодженої з Цілями стратегії сталого 

виробництва і споживання.  

Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату. 

Україна підписала (2015  р.) та ратифікувала (2016 р.) 

Паризьку кліматичну угоду, в рамках якої визначила 

національний внесок зі скорочення або обмеження 

викидів парникових газів, що передбачає 

неперевищення у 2030 році 60 % їх викидів від рівня 

1990 року [4, с. 99]. 

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші. У 

цій сфері в Україні діє, зокрема, Стратегія 

удосконалення механізму управління у сфері 

використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної 

власності й розпорядження ними, затверджена 

Урядом у 2017 році. Необхідним є виконання завдань, 

визначених конвенціями про біологічне різноманіття 

та про боротьбу з опустелюванням. 

Аналіз виявив, що Цілі сталого розвитку 

імплементовані лише в небагатьох державних 

стратегічних документах, що переважно обумовлено 

їх ухваленням до визначення Цілей та відсутністю 

подальшого взаємопогодження. Крім того, термін дії 

більшості розглянутих державних стратегій 

обмежується 2020–2021 роками. 

Згідно з результатами окремих досліджень, 

виділяють такі рівні інтеграції Цілей сталого розвитку 

в державних стратегічних документах України: 

високий (100–75 %) – цілі: «подолання голоду, 

розвиток сільського господарства», «доступна та 

чиста енергія», «пом’якшення наслідків зміни 
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клімату»; 

середній (75–50 %) – цілі: «промисловість, 

інновації та інфраструктура», «відповідальне 

споживання та виробництво», «захист та відновлення 

екосистем суші»; 

низький (50–25 %) – ціль: «чиста вода та належні 

санітарні умови»; 

найнижчий (25–0 %) – ціль: «сталий розвиток міст 

і громад» [6, с. 7]. 

Висновки. Сучасний стан реалізації Цілей сталого 

розвитку в Україні характеризується частковим їх 

втіленням й адаптацією до державних стратегій, 

програм, планів. Відсутні загальні методичні підходи 

до розробки та координація між різними 

документами. Не відпрацьований механізм 

імплементації Цілей на державному рівні, аналізу 

проектів і чинних документів на предмет їх 

урахування. Досі не вирішені питання щодо 

визначення єдиної установи-координатора, 

показників оцінки виконання, запровадження 

моніторингу реалізації Цілей та забезпечення 

належного рівня фінансування їх досягнення. Наявні 

проблеми вдосконалення системи національної 

статистики, збору, методології та методики 

розрахунку окремих показників для контролю 

процесу забезпечення Цілей сталого розвитку. 

Доцільним є проведення щорічної наукової 

конференції за міжнародною участю для моніторингу 

досягнення Цілей в Україні на базі, наприклад, ДУ 

«Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України». 

Перспективи подальших досліджень у цьому 

напрямі полягають у вдосконаленні системи 

національних (адаптованих) цілей сталого розвитку та 

моніторингу їх досягнення. 
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Розкрито сутність інституціоналізації екологічної модернізації економіки, яка полягає в економізації 
екології та екологізації економіки. Доведено недосконалість сучасної системи інститутів екологізації 
економіки, що проявляється в неефективній природоохоронній і ресурсозберігаючій діяльності, 
нераціональному природокористуванні. З’ясовано, що процес інституціоналізації екологічної модернізації 
відбувається на тлі промислової революції, котра обумовить кардинальні зміни екологічної ситуації як на 
планетарному, так і регіональних рівнях. Можливості вирішення екологічних проблем можуть значно зрости, 
як і ймовірність виникнення нових. Розкрито перспективні напрями інституціоналізації екологічної 
модернізації в контексті четвертої промислової революції. 

Ключові слова: інституціоналізація, екологізація, економізація, ризик, інститут, модернізація, промислова 
революція, технології, управління. 

 
The essence of the institutionalization of the ecological modernization of the economy, which is in economizing of 

the ecology and ecologizing of the economy, is revealed. The imperfection of the modern system of institutions for the 
ecologization of the economy is proved to be imperfect, which is manifested in inefficient environmental and resource-
saving activities, irrational nature management. It is established that the process of institutionalization of ecological 
modernization takes place in the conditions of the industrial revolution, which will lead to the cardinal changes in the 
ecological situation both at the planetary and regional levels. The opportunities for solving of the environmental 
problems can significantly increase, as well as the possibility of the emergence of new ones. The prospective directions 
of the institutionalization of ecological modernization in the context of the fourth industrial revolution are revealed. 

Key words: institutionalization, ecologization, economization, risk, institute, modernization, industrial revolution, 
technology, management. 

 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції зміни 

якості навколишнього природного середовища та 

фундаментальних умов існування людства 

потребують кардинальної зміни взаємовідносин 

суспільства і природи, запобігання негативним 

наслідкам антропогенно-техногенних впливів на 

природу, здоров’я населення, економіку та 

можливості їх виникнення. Для цього необхідно 

враховувати сукупність факторів, що впливають на 

стан довкілля, зокрема економічні, а також суспільні – 

традиції, звичаї, моральні засади. Такі явища широко 

досліджує інституціональна теорія, що є 

перспективним напрямом світової економічної та 

екологічної думки. 

Ефективність процесу екологізації економіки 

залежить від сформованої системи інститутів, норм і 

правил економічної поведінки людей, які 

забезпечують структуризацію суспільних 

взаємовідносин щодо використання, обміну, 

розподілу і споживання природних матеріальних благ 

і послуг в умовах обмеженості ресурсів. Тому зростає 

роль інституціональної теорії забезпечення 

екологізації економіки. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. За 

оцінками вітчизняних та закордонних фахівців, 

проблеми інституціоналізації екології й економіки як 
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єдиної системи широко висвітлені у працях 

вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема 

О.Є. Рубель, О.І. Деребот, І.К. Бистрякова, 

Г.О. Обиход, Т.П. Галушкіної, Д. Норт, Т. Веблена, 

Дж. Кемпбела та інших. Разом з тим питання 

інституціоналізації екологічної модернізації в умовах 

четвертої промислової революції потребують 

адекватного вирішення. Саме необхідність наукового 

дослідження екологічної модернізації у поєднанні із 

досягненнями індустріальної революції, що можуть 

бути як позитивними, так і негативними, обумовили 

вибір теми дослідження. 

Метою статті є розробка концепту екологічної 

модернізації економіки в контексті четвертої 

промислової революції, обґрунтування напрямів 

формування інститутів не стільки революції, скільки 

підпорядкування четвертої промислової революції 

екологічним імперативам. 

Виклад основного матеріалу. Екологічна 

модернізація є, з одного боку, реакцією сучасного 

суспільства на екологічний ризик, який набув 

характеру всезагального і непередбачуваного, з 

іншого – відповіддю влади і бізнесу на зростаючий 

тиск екологічного руху й популярність ідей 

альтернативного суспільного розвитку, що займають 

центральне місце в екологічному дискурсі. Згідно з 

концепцією екомодернізації, сутність цього процесу 

полягає в економізації екології і, навпаки, екологізації 

економіки, тобто перетворенні екологічних 
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обмежувачів із джерела отримання додаткового 

прибутку, наприклад за рахунок економії сировини і 

матеріалів, розширення попиту на екологічно чисті 

або вироблені екологічно чистим методом товари. В 

результаті ринкова економіка стає, як стверджується, 

екологічно орієнтованою.  

Інститути визначають певний порядок у характері 

взаємодій між суспільством і довкіллям, людиною та 

природою шляхом формування суспільством норм і 

правил економічної поведінки суб’єктів 

господарювання, установлення певних рамок і 

обмежень у процесі господарської діяльності щодо 

вилучення, використання, перетворення, охорони, 

обміну, споживання, відтворення природних благ і 

послуг, досягнення ресурсно-екологічної безпеки. 

Сучасна система інститутів екологізації економіки 

України недосконала. Мотивація економічної 

поведінки суб’єктів господарювання стимулює 

формування ресурсомістких структур споживання і 

виробництва, зростання енерго- та ресурсомісткості 

національного продукту. Остання, зокрема, в Україні 

в 3 рази перевищує світовий рівень, а на одиницю 

ВВП припадає майже 1 т природних ресурсів (у США 

– 3 кг). Збереження і підтримка сфери 

життєзабезпечення суспільства потребують негайних 

комплексних інституційних трансформацій для 

досягнення екологізації національної економіки.  

В Україні формується інституціональна теорія і 

практика екологічного розвитку, котра базується на 

відомих положеннях, але відображає специфіку 

відносин національної влади, бізнесу, екології і 

суспільства. Ця теорія вже реалізується на практиці у 

вигляді особливих інституціональних правил і 

притаманних інститутам організаційних форм їх 

втілення в реальну і віртуальну дійсність. 

Інституціональна система як сукупність інститутів, 

що формують норми, права, обмеження політичної, 

економічної, соціальної, правової та екологічної 

поведінки господарюючих суб’єктів, громадян і 

держави, котрі забезпечують взаємодію бізнесу, 

влади, суспільства й природи на основі балансу їх 

інтересів. 

Інституціоналізація екологічної модернізації 

відбувається в умовах четвертої промислової 

революції, котра неодмінно приведе до кардинальних 

змін екологічної ситуації як на планетарному, так і 

регіональних рівнях, а масштаб екологічних зрушень 

може перевищити існуючий. Цілком достовірне 

значне зростання можливостей вирішення 

екологічних проблем, але разом з тим імовірне 

виникнення ще більших загроз появи нових проблем. 

Тому слід зважати на розвиток четвертої промислової 

революції при підготовці стратегії формування і 

реалізації екологічної політики держави. Аналіз 

наукових публікацій з питань екологічної політики 

свідчить, що вона розглядається в контексті її 

розробки і здійснення в умовах другої промислової 

революції, залишаючи поза увагою те, що визрівають 

нові реалії у сфері розвитку екологічної функції 

сучасної держави [1, с. 91]. Перспективи розгортання 

четвертої промислової революції можуть вплинути на 

характер розвитку державної екологічної політики, 

зміну її цільових пріоритетів, механізмів, а також 

статусу екологічної функції держави. 

Інституціональний розвиток може здійснюватися 

за двома основними напрямами – інноваційним, 

котрий являє собою конструювання інститутів та їх 

природний відбір, або імітаційним, що ґрунтується на 

стратегіях трансплантації (імпорту) інститутів. 

Перший напрям притаманний переважно розвиненим 

країнам, а для тих, що розвиваються, і з транзитивною 

економікою характерна орієнтація на трансплантацію 

інститутів. Дослідження показують, що стратегії 

трансплантації інститутів не позбавлені недоліків, у 

результаті чого ці структури зазнають дисфункції, 

інакше кажучи – не функціонують або функціонують 

недостатньо ефективно порівняно з аналогічними 

інститутами країни-донора [2, с. 298–299]. 

Інноваційно-інвестиційні трансформації 

(розвиток) господарських (економічних) систем 

призводять до змін пропорцій між галузями і 

всередині них поміж окремими виробництвами, котрі 

здійснюються на базі застосування результатів 

науково-технічного прогресу у вигляді виробництва 

нових продуктів і надання нових видів послуг, 

застосування нових технологій, знань та ідей тощо. 

Тому такий розвиток передбачає не просто 

збільшення кінцевої продукції за рахунок 

раціональнішого використання споживаних ресурсів, 

а зміни і принципові технологічні зрушення власне у 

структурі організації виробничого процесу. 

Інноваційно-інвестиційний розвиток, поєднаний із 

інформаційно-мережевими суспільством та 

економікою, у прямому сенсі трансформує 

«попередній» фізичний простір, надаючи йому нового 

формату просторовості – геоекономічного. Ця 

геоекономічна просторовість, на відміну від 

попередньої – фізичної, що поєднувалася з інертною 

«речовиною» субстратності, набуває вже мобільної 

конфігурації мережевості постіндустріального 

суспільства і сама вибудовує її (конфігурацію). 

Трансформаційні процеси, започатковані 

людиною, по-перше, спричиняють значною мірою 

непередбачувані за своєю сутністю небезпеки, по-

друге, небезпеки стають так званими синергетичними, 

комбінуючи в собі компоненти різних за видами 

вихідних небезпек чи взагалі накладаючись на власне 

нейтральні явища і процеси, таким чином 

унебезпечнюючи їх. Тому досить чітка попередня 

класифікація небезпек (природні, техногенні, 

біологічні, антропогенні тощо) неможлива. Більше 

того, власне ідентифікація змісту і виду небезпеки 

стає елементом управління безпекою і блокування 

відповідних загроз. За цим принципом у 

функціональному вимірі можна виділити чотири 

великих блоки небезпек, які комплексно передають їх 

зміст і основну сфери дії, а саме: 

 класичні загрози, пов’язані з нерегламентною 

(від аварійної до катастрофічної) роботою технічних 

систем господарства та його інфраструктури; 

 синергетичні загрози, які визначаються 

синергетичними законами соціального і природного 

універсумів, передусім ресурсу складності; 
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 загрози трансформації людської свідомості, 

котрі визначаються тим, що людська психіка набуває 

все більше інструментально-прагматичних 

властивостей, втрачаючи органічні – творчі, критичні, 

трансцендентні. Ця загроза спричинена дедалі 

більшою залежністю людини від інформаційно-

комунікаційних мереж, технологія дії яких 

ґрунтується на дигітальній (цифровій, двозначній) 

основі, котра суперечить органічній – континуумній, 

безперервній, тобто людській свідомості, 

трансформуючи останню як таку, що не відповідає 

інформаційно-мережевому суспільству; 

 загрози порушення техно-гуманітарного 

балансу, згідно з яким нові технічні (технологічні) 

можливості людини (як мирні, так і воєнні) мають 

поєднуватися з випереджувальними заходами 

моральної відповідальності за їх застосування. 

Особливості цивілізаційного розвитку останнього 

періоду свідчать, що нові технічні можливості 

суспільства зростають прискорено і нелінійно 

(експоненційно), а відповідальність – навпаки. Відтак 

у балансі дедалі більше виникають т.зв. точки 

розриву, тобто морально й раціонально не мотивоване 

застосування технічних засобів (особливо військових) 

як на рівні окремих груп соціуму (тероризм), так і 

цілих держав (військові операції типу «примушення 

до миру»). 

Тому інституціоналізація безпеки, що має 

супроводжувати інноваційно-інвестиційний розвиток 

і відповідати функціональному виміру загроз, 

передбачає два основних сегменти управління 

безпекою. Перший повинен сполучатися переважно з 

блоком класичних загроз (котрі загострюються у 

зв’язку з інноваційно-інвестиційними 

трансформаціями) і використовувати комплекс 

управлінських методів, що нині формується на базі 

управління природно-техногенною безпекою.  

Інший сегмент має відповідати переважно 

другому, третьому та четвертому блоку загроз (як 

принципово новим) і поєднуватися з регіональною 

відповідальністю за негативні явища і процеси, котрі 

можуть генеруватися інноваційно-інвестиційною 

трансформацією і проявлятися як власне у регіоні, так 

і через трансферт нових технологій, розроблених у 

ньому, а також виходити поза його межі (рис.). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Рис. Інституціоналізація функціональних небезпек, спричинених інноваційно-інвестиційними 

трансформаціями 

 

Провідним трендом четвертої промислової 

революції, як вважає К. Шваб, стане інтеграція 

технологій у фізичних, цифрових і біологічних 

доменах [3], а машини та їх системи будуть наділені 

здатністю до самокерування, самонавчання й 

самовдосконалення. Управлінські функції у всіх 

сферах, у тому числі державно-управлінській, 

швидкими темпами передаватимуться кібернетичним 

системам. При цьому необхідно дотримуватися 

принципу природовідповідності та врівноваження 

ризиків техніцизму. Ключовим питанням четвертої 

промислової революції стане охорона природи 

людини й здійснення вибору, чи бути їй і надалі 

людиною в тому вигляді, у якому створила природа, 

чи шляхом трансгуманізації змінити людську природу 

настільки, що зникне потреба у природному довкіллі. 

Тому необхідно не стільки підпорядкувати розробку 

державної екологічної політики четвертій 

промисловій революції, скільки останню – 

екологічним імперативам.  

Нагальною потребою наразі є трансформація 

інституційних основ екологізації, котру слід 

здійснювати одночасно з масштабними змінами 

економічних відносин залежно від ринкового типу 

економічної системи. Будь-які перетворення 

суспільства мають супроводжуватися формуванням 

відповідного інституціонального середовища з 

обов’язковим та цілеспрямованим урахуванням 

екологічного чинника в економічній діяльності, 

процесах, рішеннях, відносинах на основі 

впровадження нововведень у сфері інституційного 

будівництва і функціонування механізмів екологізації 

економіки. 

Система інститутів дає змогу об’єднати шляхом 

координації взаємовідносин між людьми різні 

процеси перетворення економіки, сегменти ринку, 

Елементи інституціональних систем 

Неформальні обмеження Формальні правила 

Класичні  

загрози 
Синергетичні 

загрози  

Загрози трансформації 

людської свідомості  

Техно-гуманітарні 

небезпеки 

Блоки функціональної небезпеки 

Механізми примусу 
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суб’єкти господарювання в єдиному 

екологоорієнтованому напрямі. Для досягнення 

екозбалансованого функціонування економіки і 

формування природозберігаючого типу різних видів 

економічної діяльності необхідна така система 

інститутів, яка спонукає до реалізації екологічно 

результативних господарських та управлінських 

рішень, упровадження екологічних інновацій, 

екомаркетингу, екоменеджменту, підвищення 

ефективності природокористування та ресурсно-

екологічної безпеки, екологічно орієнтованої 

структурної перебудови. 

Зміна структури інститутів екологізації економіки 

та економізації екології потребують визначення їх 

перспективних напрямів (табл.). 

Таблиця 

Формування системи інститутів екологічної модернізації економіки та економізації екології 

 
Вид інститутів Завдання інститутів 

Організаційні 

Підвищення ролі держави як провідного інституту в забезпеченні інституціональних 

трансформацій, що формує законодавчо-правову базу, формальні норми і правила економічної 

поведінки 

Державна підтримка інституційних трансформацій у сфері екологізації економіки 

Упровадження та уніфікація екологічних стандартів, сертифікації, ліцензування відповідно до 

міжнародних вимог на основі національних інтересів 

Сприяння формуванню моделей сталого виробництва та споживання 

Правові 

Удосконалення відносин власності у сфері природокористування, природоохоронної і ресурсно-

екологічної безпеки в умовах збереження провідної загальнонародної власності та її різноманітних 

форм, розмежування власності та розподіл повноважень за рівнями державного управління 

Покращення рентних відносин у сфері природокористування 

Розвиток системи інститутів страхування екологічних ризиків, позик, екологічних проектів 

Розроблення пропозиції з визначенням правових форм спільної діяльності органів місцевого 

самоврядування і територіальних громад 

Економічні, 

бізнес 

Розвиток системи екологічного підприємництва і бізнесу, творчої ініціативи у сфері 

природокористування та посилення ресурсно-екологічної безпеки 

Формування екологічно ефективного сектору економіки 

Зниження рівня екологічного впливу на навколишнє природне середовище 

Екологічні 

Модернізація системи екологічних податків, переміщення центру ваги з фіскальної на стимулюючу 

функцію екологічних податків, посилення цілісності та взаємодоповнюваності їхніх функцій 

Створення інституту відповідальності за екологічні результати господарської діяльності, бізнесу, 

управління, взаємовідносин населення з природою 

Створення інноваційно-відтворювальних інститутів екологічного призначення на макро-, мезо- та 

макрорівнях  

Створення інформаційно-консультаційних інститутів для вирішення питань доступності та 

поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, результати моніторингу, 

нові технології, новації для захисту і відтворення природного багатства країни, застосування 

сучасних інформаційних інструментів формування суспільної свідомості про цінності довкілля, 

функції і роль у суспільстві, способи охорони природи в суспільній та повсякденній діяльності 

Зміцнення інституту довіри і відкритості щодо стану навколишнього природного середовища, 

вжитих заходів з екологічної безпеки та захисту довкілля, використання природно-ресурсного 

багатства нації 

Управлінські 

Упровадження системи стратегічного планування й управління природокористуванням, 

природоохоронною і ресурсно-екологічною безпекою 

Поширення екологічного аудиту та вдосконалення його методологічного й методичного 

забезпечення 

Обґрунтування принципів і пріоритетів управління розвитком екологічною модернізацією  

Формування моделі раціонального управління ресурсами розвитку  

 

До базових елементів інституційної структури 

суспільства належить інститут власності, що мінімізує 

невизначеність економічної діяльності й визначає 

переваги її екологізації. Право власності на природні 

ресурси сприяє більш ефективній реалізації останньої. 

Реформування приватної власності полягає в 

ідентифікації природних ресурсів як об’єктів 

власності, диверсифікації і різноманітті її форм, 

багатоукладності системи господарювання, 

формуванні механізмів розмежування власності, 

розподілу функцій між державними органами різних 

рівнів тощо. 

Для розвитку інституту власності у сфері 

природокористування важливе значення має 

узгодження різних аспектів використання природних 

благ і послуг. Відповідно до принципу 

структурування права власності, запропонованого 

А. Оноре, таке право не може бути абсолютним у 

сенсі необмеженості низки дій, здійснюваних 

економічними агентами щодо об’єкта власності. 

Підтвердження цьому є так званий негативний 

правочин – заборона шкідливого використання землі, 

виділеної як об’єкта приватної власності, надр, лісу. 

Системна інституційна трансформація забезпечує 

цілісність вирішення екологічних проблем. В 

економічній сфері це означає взаємоузгодження 

інтересів різних учасників процесу, збалансування дій 

з формування й ефективного функціонування 
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інститутів, логічної послідовності процедур, 

установлення норм і правил щодо врахування 

екологічного чинника на всіх стадіях господарської 

діяльності, запуск механізму відтворення екологізації 

економіки, перетворення останньої на інноваційній 

основі з метою зниження екодеструктивного впливу 

на довкілля та накопичення природного багатства. 

Застосування інституціонального підходу до 

екологічних проблем відкриває потенційні 

можливості для дослідження з позицій ефективності 

взаємодії суб’єктів господарювання, споживачів у 

процесі екологізації економіки через оптимізацію 

трансакційних витрат, становлення дієвої системи 

інститутів, інституціональної структури та 

середовища. З використанням інструментарію 

інституціоналізму можливо досліджувати інші 

аспекти екологічної ефективності у зазначеній сфері. 

Найбільше значення як базовий інститут 

екологізації економіки країни має більш активне 

втручання держави у цей процес, формування 

інституту власності на природні блага і послуги, 

створення судово-арбітражної системи як механізму 

примусу до виконання законодавчо закріплених 

екологічних норм і правил економічної поведінки 

суб’єктів господарювання. 

Формування інститутів екологізації економіки та 

їх дієве функціонування відбуваються не спонтанно, а 

на основі підтримки держави і потребують 

координації нею створення громадських і приватних 

інститутів з метою гармонізації взаємовідносин між 

суспільством і природою.  

Інституційні трансформації – це тривалий, 

поступовий процес зміни основоположних 

економічних, соціальних та інших суспільних 

відносин, норм і правил економічної поведінки 

формальних і неформальних соціально-економічних 

стандартів, системи цінностей, що визначають стиль і 

спосіб життя населення країни та регіонів. Такі 

глибинні перетворення, спричинені необхідністю 

вирішення гострих екологічних проблем, можуть не 

мати миттєвого результату, вони передбачають 

цілеспрямовані безперервні дії з боку суспільства 

упродовж тривалого часу. 

Висновки. Сучасна система інститутів 

екологізації економіки вважається недосконалою, що 

проявляється в перспективній природоохоронній і 

ресурсозберігаючій діяльності, нераціональному 

природокористуванні, погіршенні навколишнього 

природного середовища. Роль цієї системи полягає у 

недопущенні негативного екологічного 

(антропогенно-техногенного) впливу, що спричиняє 

зміни в навколишньому природному середовищі, а 

також поточні та майбутні соціальні й економічні 

збитки. Формування інститутів, котрі сприяють 

екологізації економіки, доповнює наявні методи і 

способи в цій галузі та є новим поглядом на 

досліджувану проблему. Екологізація економічного 

розвитку пов’язана з довготривалою зміною 

кількісних та якісних характеристик екологічних 

процесів і новаціями щодо ведення господарства на 

основі збереження і примноження природного 

капіталу, зниження антропогенно-техногенного 

впливу на нього. 

Четверта промислова революція, у рамках якої 

реалізується екологічна політика, трансформує 

суспільне життя і владні відносини. Вертикальну 

організацію управління, обумовлену централізованим 

виробництвом і розподілом вуглецевої енергії, 

змінить децентралізоване управління, яке 

ґрунтуватиметься на джерелах зеленої економіки, 

спрямовуватиме структурування суспільства від 

ієрархії до мереж, від вертикальної організації влади 

до горизонтальної. В умовах четвертої промислової 

революції зникатиме межа між цифровими, 

фізичними і біологічними сферами, що приведе до 

багатовимірних і далекосяжних наслідків для людей і 

суспільства, до яких треба бути готовими.  

Інститути слід розглядати як способи і механізми 

встановлення порядку і чіткої організованості між 

людиною та природою, соціумом і навколишнім 

природним середовищем, норми і правила, рамки та 

обмеження життєдіяльності суспільства щодо 

вилучення, використання, перетворення, споживання, 

відтворення й захисту природних благ і послуг, 

гарантування ресурсно-екологічної безпеки, зниження 

антропогенно-техногенного впливу на довкілля. 
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Доведено доцільність використання системно-синергетичного підходу до обґрунтування сутності 

національної інноваційної системи (НІС) як інституціональної основи гарантування екологічної безпеки 

регіонів в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Сформовано методологічні підходи 

до діагностики стану інноваційного розвитку України за допомогою багатофакторної моделі прогнозу ВВП. 

Наведено парадигму НІС, яка відображає симбіоз економічних, інституційних, технічних чинників у процесі 

створення й реалізації нововведень, а також поглиблює розуміння детермінанти інноваційного розвитку в 

умовах інтеграційних змін. 

Ключові слова: системно-синергетичний підхід, національна інноваційна система, інтеграційні зміни, 

екологічна безпека, стратегія. 
 

The paper substantiates the expediency of using the system-synergistic approach in disclosing the essence of the 

national innovation system (NIS) as an institutional basis for ensuring the ecological safety of the regions in the context 

of the implementation of the EU-Ukraine Agreement. The methodological approaches to the diagnostics of the state of 

innovation development with the help of a multi-factor model of GDP forecast are formed. 

The paradigm of the  NIS of Ukraine is presented, which reflects the symbiosis of economic, institutional and 

technical factors in the process of creation and implementation of innovations, and also represents an important step 

forward in understanding the determinants of innovation development under conditions of integrational changes. 

Key words: system-synergistic approach, national innovation system, integration changes, ecological safety, 

strategy. 

 

Постановка проблеми. Огляд наукових 

публікацій кількох останніх років свідчить про те, що 

економічні дослідження сучасного етапу розвитку 

суспільних формацій переважно ґрунтуються на 

використанні нетрадиційних методологічних підходів 

до здійснення наукових пошуків. Відтворення 

методологічних засад економічної теорії потребує 

застосування нового, загальнонаукового шляху 

вивчення процесів, що відбуваються у природі та 

житті суспільства, на основі принципів і підходів 

системно-синергетичного наукового дослідження. 

Поєднання інструментарію інституціоналізму 

(системність і синергія) та надбань економічної теорії 

в частині визначення сутності інноваційного розвитку 

(теорія інноватики) дає змогу сформувати 

методологію останньої та побудувати нову парадигму 

розвитку національної інноваційної системи в умовах 

інтеграційних змін. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 

Питання державного регулювання процесу 

формування інституціональних основ національної 

інноваційної системи досліджені у працях таких 

науковців, як: Ю. Бажал, В. Геєць, Б. Маліцький, 

А. Никифоров, В. Савчук, В. Семиноженко, 

В. Соловйов та ін. Особливості розвитку інноваційних 

систем країн ЄС в умовах інтеграційних та 
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глобалізаційних змін розглядали зарубіжні й 

вітчизняні вчені, а саме: О. Амоша, Г. Андрощук, 

Б. Ешем, І. Єгоров, А. Ізаксен, Ю. Кіндзерський, 

Ф. Кук, А. Ніколаєнко, Л. Федулова, Х. Холандрес, 

Н. Шелюбська та інші.  

На питаннях інституціональної підтримки 

імплементації вимог ЄС (всіх положень 29-ти 

директив ЄС у сектор «Навколишнє природне 

середовище») з метою реалізації екологічної політики 

в системі забезпечення сталого розвитку регіонів 

України зосереджували увагу у своїх працях 

О. Веклич, І. Бистряков, Л. Левковська, С. Лизун, 

М. Хвесик. 

Незважаючи на цінність проведених досліджень, 

теоретико-методологічні основи державної 

інноваційної політики в умовах євроінтеграційних 

змін, яка повинна базуватися на засадах 

комплексності, результативної взаємодії окремих її 

складових та враховувати вимоги Європейського 

Союзу щодо екологічної безпеки регіонів, досі не 

сформовані.  

Метою статті є на основі системно-

синергетичного підходу розкрити питання активізації 

ролі НІС України у процесі імплементації угод з ЄС 

як ефективної інституціональної структури 

управління екологічною безпекою в умовах 

євроінтеграційних змін; дослідити діалектико-

методологічний взаємозв’язок між інноваційними, 
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інвестиційними та природоохоронними стратегіями 

держави, залежності між ступенем їх взаємодії, 

узгодженості та підсумковою оцінкою можливості 

досягти бажаних показників наукоємності державного 

бюджету й загальноєвропейського рівня екологічної 

безпеки.  

Виклад основного матеріалу. Системно-

синергетичний підхід є необхідною передумовою 

процесів відтворення навколишнього середовища, а 

саме його природних умов і ресурсів. Вони 

створюють єдину систему забезпечення суспільного 

розвитку.  

Набуття чинності Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС сформувало принципово нові 

можливості для розвитку НІС, але стан інституційної 

підтримки інноваційної діяльності в Україні потребує 

вдосконалення механізму державного регулювання за 

низкою напрямів (табл. 1). Найбільш пріоритетними 

серед останніх в умовах євроінтеграції є: екологічна 

безпека, державне регулювання ведення бізнесу, 

організаційне забезпечення, фінансування, трансфер 

технологій у природоохоронну діяльність, 

амортизаційна політика суб’єктів господарювання, які 

впроваджують природоохоронні проекти, державне 

партнерство.  

Таблиця 1 
 

Напрями імплементації європейських підходів до регулювання НІС України в умовах євроінтеграції, 

враховуючи екологічну безпеку*   
 

Підхід Заходи Відображення в механізмі 
Обсяги державного 
інвестування бізнесу 

Зменшення обсягів 
інвестування до 
загальноєвропейського рівня 
(0,5–0,6 % ВВП) 

Реформування сфери непрозорої державної допомоги, 
масштаби якої сягають 10 % ВВП 

Структура державної 
допомоги суб’єктам 
господарювання  

Скорочення допомоги держави 
окремим секторам та 
підприємствам, частка якої 
перевищує 95 % загальних 
обсягів державної допомоги 

Спрямування основної частини державної допомоги для 
реалізації інноваційних та екологічних проектів, науково-
дослідних розробок, розвитку малого й середнього бізнесу в 
системі природокористування, регіонального розвитку 
екологічно орієнтованих підприємств 

Строки надання 
державної допомоги  

Зміна підходу, згідно з яким 
надання державної допомоги не 
передбачає досягнення 
конкретних результатів 
діяльності і строків 

Введення в законодавство вимог про надання підтримки 
мінімально необхідного рівня для досягнення чітко 
поставлених цілей. Державний аудит підприємств, які 
отримали державну допомогу на природоохоронну 
діяльність, оцінка  ефективності капітальних інвестицій 

Оцінка впливу 
державної допомоги 
на рівень конкуренції  

Зміна підходу, згідно з яким 
компанії, що отримують 
державну допомогу, є більш 
конкурентоспроможними на 
ринку 

Розробка чітких критеріїв виділення державної допомоги 
підприємствам. Пріоритетність надавати підприємствам, які 
здійснюють природоохоронну діяльність. 
Державна допомога надається за умов наявності плану 
реструктуризації, який передбачає заходи екологічної 
безпеки, а її обсяги не можуть перевищувати 50 % вартості 
проекту 

Фінансова допомога 
суб’єктам малого й 
середнього 
підприємництва та її 
адекватність 
європейській практиці 

Зміна підходу, згідно з яким на 
підприємствах малого та 
середнього бізнесу в Україні 
створюються лише 15 % ВВП, 
тоді як у ЄС – 60–70 % ВВП  

Вжиття заходів щодо залучення діяльності малих та середніх 
підприємств до природоохоронної діяльності, інформаційних 
і телекомунікаційних технологій 

*Джерело: розроблено автором відповідно до вимог ЄС. 

 

Вимоги інноваційного середовища ЄС до 

технологічного забезпечення в природокористуванні 

(гарантування екологічної безпеки, посилення 

природоохоронної діяльності, інноваційні технології у 

сфері збереження довкілля та управлінських зусиль 

щодо ефективності національних екологічних 

політик) слугують додатковим стимулом до пошуку 

нових методів і засобів якісного управління станом 

природного середовища, зокрема водними ресурсами 

і водогосподарським комплексом в умовах 

трансформаційних змін.  

Ключову роль серед усіх природних ресурсів 

відіграють саме водні, адже вони є базисом, 

необхідною умовою життєдіяльності як суспільства в 

цілому, так і конкретної людини зокрема. Системно-

синергетичний принцип в управлінні водними 

ресурсами та водогосподарським комплексом 

проявляється, зокрема, в наявності великої кількості 

взаємопов’язаних між собою елементів; узгодженості 

функцій, можливості поділу на субпідрядні 

підсистеми; формуванні інститутів та інституцій 

ефективного управління природокористуванням, 

особливо в умовах імплементації угод з ЄС. Завдання 

синергетично-системного принципу в зазначеному 

контексті полягають у:  

 забезпеченні структурних взаємозв’язків між 

окремими інституціональними одиницями; 

 реорганізації існуючих та упровадженні нових 

інститутів природокористування в умовах 

імплементації Угоди з ЄС; 

 моделюванні природно-економічних процесів у 

комплексі: повітря, водні ресурси, управління 

відходами та біорозмаїття. 

В умовах євроінтеграції пріоритетними трендами у 

сфері природокористування є: синергізм економічної і 

фінансової систем, високі темпи формування 

інтеграційних об’єднань, транснаціоналізація 

міжнародних відносин, активізація регіональних 

інтеграційних процесів, інноваційний напрям 

розвитку економіки.  
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Згідно з визначенням авторів колективної 

монографії [2], економіка природокористування у 

власному розвитку орієнтується на тенденції 

фінансової системи, економічні та фінансові процеси 

перетинаються для вирішення спільних завдань, тому 

принцип системно-синергетичної парадигми є 

надзвичайно актуальним та проявляється, зокрема, у 

формуванні державно-приватного партнерства, 

державного механізму сприяння розвитку 

транснаціональних корпорацій на території України.  

Державно-приватне партнерство в зазначеній 

сфері за синергетично-системним принципом є 

взаємодією між державою і підприємствами-

інвесторами приватного сектору в цілях розробки, 

планування, фінансування, будівництва й експлуатації 

об’єктів природоохоронного значення. На користь 

застосування механізмів державно-приватного 

партнерства в природокористуванні свідчать дані, які 

отримано в результаті математичного моделювання. 

Для побудови моделі розвитку НІС як 

інституціонального підґрунтя екологічної безпеки в 

умовах інтеграційних процесів необхідно 

проаналізувати їх стан та готовність до інтеграційних 

змін за основними структурними, функціональними й 

ресурсними складовими, враховуючи вимоги ЄС 

щодо безпекового стану регіонів. Для оцінки кожної 

групи потрібно визначити методику розрахунку 

групового показника на основі розробленої системи 

індикаторів. 

Одним з факторів готовності НІС до інтеграційних 

змін, враховуючи екологічну безпеку, є достатнє 

фінансування. Доцільно сформувати й порівняти 

візуальні трендові моделі залежностей за напрямами 

показників капітальних інвестицій у галузях: 

«Освіта», «Природоохоронна діяльність», «Охорона 

здоров’я та надання соціальної допомоги», «Наукові 

дослідження та розробки», «Інша професійна, наукова 

та технічна діяльність», «Сільське господарство», 

«Мисливство та надання пов’язаних із ними послуг», 

«Промисловість», «Телекомунікації» (електрозв’язок), 

«Комп’ютерне програмування та надання інших 

інформаційних послуг». Одержані моделі можуть 

бути модифіковані при умові зміни впливу обраних 

факторів і запровадження нових підходів до збору та 

обробки статистичної інформації для моніторингу 

розвитку НІС.  

Таке моделювання свідчить, що на тлі низьких 

показників наукоємності (витрати держбюджету на 

науку) проявляється тенденція, згідно з якою 

державна підтримка бізнесу в Україні (частка ВВП, 

%) перевищує аналогічні показники держав ЄС (10–

12 % та 0,5–0,6 % ВВП відповідно). Водночас у 

національній регуляторній політиці країн-членів ЄС 

останнім часом спостерігається відхід від 

безпосередньої підтримки підприємств у формі позик 

та дотацій, використання більш гнучких форм 

сприяння, наприклад, консультаційна допомога, що 

передбачає вдосконалення нормативно-правових 

засад, організаційних умов, посилення 

конкурентоспроможності малих і середніх 

підприємств. Україна зацікавлена в упровадженні 

положень Угоди про асоціацію щодо державної 

фінансової підтримки бізнесу та державних 

інвестицій. Імплементація європейського 

законодавства дасть змогу підвищити ефективність 

розподілу коштів, передбачених на державну 

допомогу; забезпечити прозорість цього процесу та 

підзвітність перед громадськістю; створити рівні 

конкурентні умови для ведення бізнесу. 

На основі багатофакторної моделі прогнозу ВВП з 

використанням в якості змінних сум витрат на 

виконання наукових досліджень, інноваційну 

активність та інноваційну діяльність сформовано 

прогнозну модель ВВП, яка може бути представлена 

лінійним або більш точним поліноміальним трендом 

(рис.).  
 

 

Рис. Прогнозна модель ВВП відносно витрат на інноваційну активність та дослідження й розробки підприємств 

(розроблено автором) 

Поліноміальна (прогнозна модель ВВП) 

Лінійна (прогнозна модель ВВП) 



ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ 

 

 23 

Достовірність моделі свідчить про те, що наукова 

гіпотеза розвитку національної інноваційної системи 

України як інституціонального підґрунтя досягнення 

екологічної безпеки в напрямі активізації прикладних 

наукових досліджень, їх упровадження на 

підприємствах, організації технопарків, підтримки 

стартапного руху є правильною. 

Це дасть змогу запропонувати методичний підхід 

до державно-приватного партнерства під час розробки 

інноваційних проектів, збільшити кількість 

інструментів інвестування таких проектів та 

оптимізувати роботу банків, інвестиційних фондів, що 

є актуальним завданням в умовах виконання вимог 

стосовно вступу країн до ЄС. 

Застосування методичного інструментарію 

системно-синергетичного підходу є ефективним при 

розробці інституціонального підґрунтя для 

імплементації директив ЄС до національної водної 

політики, яка спрямовується на модернізацію, 

реконструкцію й технічне переоснащення 

водогосподарської інфраструктури і відтворення 

водно-ресурсного потенціалу України. У сферу 

водно-ресурсних відносин мають бути впроваджені 

додаткові інститути, що стимулюватимуть споживачів 

до екологізації водокористування, сприятимуть 

розширенню відтворення фінансового капіталу. 

Диверсифікація джерел інвестиційного 

забезпечення відповідає вимогам ЄС щодо 

скорочення прямого державного втручання в 

підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання 

та надання пріоритету непрямим методам 

регулювання підприємницької активності суб’єктів 

господарювання в стратегії ефективного 

природокористування (табл. 2).  

Таблиця 2 

 

Базові положення формування нової парадигми інноваційного розвитку держави в умовах імплементації вимог 

ЄС* 

 
Показник  Традиційний підхід Запропоновані заходи 

Мета 

Модернізація виробництва та надання 
послуг, аналіз окремих складових НІС 
без прив’язки до системного підходу в 

природоохоронній діяльності  

Створення ефективної НІС.  
Одночасно з ринковими впроваджувати інструменти інституціоналізму; 
підвищити роль держави в регулюванні розвитку НІС.  
Серед методів державного регулювання першочерговими стають непрямі.  
Забезпечення підґрунтя для розвитку ефективної НІС є основною умовою 
стабілізації економіки країни на тлі глобальної світової та внутрішньої 
системної криз.  
Обґрунтування НІС як сукупності інститутів та організацій, що 
створюються для упровадження в економічну систему країни 
інноваційної політики, дає змогу перейти з майнової економіки до 
знаннєвої 

Межі 
предметної 

сфери 
Макро-, мезо- та мікрорівень  

Загальносвітові підходи до визначення ефективності НІС дають змогу 
розробити критерії їх оцінки за трьома групами – міжнародне, зовнішнє 
та внутрішнє середовище існування, що значно розширить можливості 
дослідження економічної сутності НІС в кризовій ситуації, її 
методологічного та практичного забезпечення в умовах євроінтеграції 

Об’єкт 

Людський капітал, підприємницька 
діяльність, трансфер технологій – 

складові НІС, які використовуються в 
процесах і результатах інноваційної 

діяльності, враховуючи вимоги 
екологічної безпеки 

Зовнішнє (у т.ч. міжнародне) та внутрішнє середовище НІС. Керуюча й 
керована підсистеми державного регулювання інноваційного розвитку, 
взаємозв’язки між ними.  
Стан інституціонального забезпечення, системне та функціональне 
середовище 

Домінуючий 
аспект 

Спрямованість на ендогенні фактори 

В умовах євроінтеграції посилюється роль непрямих методів державного 
регулювання інноваційного розвитку. 
Удосконалення існуючих та впровадження нових інститутів розвитку 
НІС, які дають змогу підсилити інноваційний потенціал країни, досягти 
поставлених цілей.  
Необхідність змін в інституційному, функціональному та системному 
середовищі як передумови розвитку національної інноваційної системи. 
Системний підхід дає змогу визначити керуючу та керовану підсистеми, 
що управляють трансфером технологій, інтелектуальним капіталом та 
процесом відтворення людського капіталу на всіх рівнях управління, 
враховуючи вимоги до екологічної безпеки 

Регламентування 
Переважають адміністративні методи 

та стимуляція 

Зміни й подальший розвиток інститутів, інституцій та організацій.  
Оцінка можливості визнання НІС на державному рівні.  
Стимуляція, державна підтримка та мотивація до переходу на технології 
шостого й сьомого рівнів 

Механізм 
реалізації 

результатів 

Обирається самостійно окремими 
суб’єктами інноваційної діяльності 

Механізм державного регулювання інституціонального забезпечення 
розвитку НІС та стратегія розвитку інститутів інноваційного розвитку.  
Макро- й мікрорівень у сукупності, науковий підхід до вирішення 
проблеми 

Методичний 
інструментарій 

Методичні підходи до фінансування, 
організації інноваційної діяльності 

Сукупність методичних підходів державного регулювання 
інституціонального забезпечення інноваційного розвитку до 
акумулювання та відбору інноваційних ідей, розробки й аукціонного 
продажу проектів користувачам 

Критерій оцінки 
якості 

інноваційної 
системи 

Своєчасність виявлення відхилень від 
стандарту 

Підвищення рівня інноваційної активності в міжнародних рейтингах. 
Зростання добробуту населення за рахунок упровадження інноваційних 
технологій. Своєчасність та універсальність виявлення резервів 
інноваційного потенціалу для ухвалення рішень. Розробка критеріїв 
результативності інноваційної діяльності 

*Джерело: розроблено автором. 
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Отже, базовими концепціями регулювання НІС як 

інституціонального підґрунтя управління екологічною 

безпекою в умовах євроінтеграційних змін є такі: 

 повне регулювання державою – переважають 

інституції, сформовані на розумінні державного 

устрою як головної структури, що захищає, 

допомагає, дбає про подальше процвітання. За такого 

підходу передусім розвинуті інститути державного 

управління; 

 часткове регулювання держави – поряд із 

державними існують інституції підприємництва як 

одна з основних рушійних сил. За такого підходу 

комерційні структури не тільки наповнюють коштами 

бюджет суспільства, але й керують державою – 

визначають, наприклад, її інноваційну політику. 

Рівень розвитку інституту підприємництва у такому 

суспільстві досить високий.  

Висновки. Використання системно-

синергетичного підходу дає змогу найбільш повно 

розкрити сутність НІС як інституціонального 

підґрунтя управління екологічною безпекою в умовах 

євроінтеграційних змін та визначити результативність 

регулювання її розвитку.  

На основі зазначеного в подальшому можливо 

сформувати та обґрунтувати концептуальні 

положення сценарного розвитку вітчизняної 

природоохоронної системи залежно від: нової 

парадигми розвитку України в умовах євроінтеграції; 

типу державної науково-технологічної політики у 

сфері природокористування; інституційного 

забезпечення екологічної безпеки під час 

упровадження інноваційних проектів; відповідності 

індикаторів системного моніторингу екологічної 

безпеки; готовності НІС як інституціонального 

підґрунтя системи природокористування до інтеграції 

з іншими інноваційними системами. 
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Висвітлено результати аналізу сучасного стану і трансформаційних процесів, які відбуваються у сфері 

відтворення людського потенціалу, чинники, що на нього впливають. Акцентовано на розвитку соціальної 

сфери та її складових, функціонування яких сприяє зміцненню людського потенціалу, розкрито їх місце і роль у 

відтворювальному процесі, гарантуванні соціальної безпеки в Україні. Значну увагу приділено обґрунтуванню 

практичних рекомендацій щодо подальшого зміцнення людського потенціалу в нашій країні, посилення 

соціально безпечного компонента на засадах передусім соціального впливу та регулювання. 

Ключові слова: соціальний компонент, соціальна сфера, людський потенціал, відтворення. 

 

The results of the analysis of the current state of the sphere of reproduction of human potential, the transformation 

processes occurring in it, as well as the factors that influence these processes are highlighted. Attention is focused on 

the development of the social sphere and its components, the functioning of which contributes to the strengthening of 

human potential; reveals their place and role in the reproduction process, in ensuring social security in Ukraine. 

Considerable attention is paid to the substantiation of practical recommendations for further strengthening of human 

potential in our country, strengthening of the corresponding socially safe component on the basis of, first of all, the 

mechanisms of social influence and regulation. 

Key words: social component, social sphere, human potential, reproduction. 

 

Коли наука досягає вершини, з неї відкриваються 

перспективи подальшого шляху. 

С. Вавілов 

 

Постановка проблеми. Людський потенціал є 

основним чинником економічного зростання будь-

якої країни та її конкурентоспроможності. Його 

зниження негативно позначається на показниках 

соціально-економічного розвитку. В Україні, на жаль, 

величина людського потенціалу останнім часом має 

тенденцію до зменшення, що спричинено тривалим 

перевищенням смертності над народжуваністю, 

значним відтоком економічно активного населення за 

кордон. Як результат, упродовж років незалежності 

Україна втратила практично одну п’яту частину 

населення. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Проблема відтворення людського потенціалу є 

предметом дослідження багатьох фахівців і науковців, 

серед яких такі: Л. Бертична, Д. Богиня, Н. Борецька, 

Г. Глушко, М. Долішній, Т. Заяць, С. Злупко, 

Дж.М. Кейнс, А. Колот, І. Курило, А. Маршалл, 

С. Мочерний, В. Парето, С. Пирожков, А. Пігу, 

О. Ривак, М. Семикіна, П. Самуєльсон та багато 

інших. 

                                                 
© Куценко В., Гаращук О., 2018 

Разом із тим окреслена проблема не втрачає своєї 

гостроти й актуальності. Тому метою нашого 

дослідження є пошук чинників, дотримання яких 

сприяло б прискоренню відтворення людського 

потенціалу з урахуванням євроінтеграційних процесів 

і формуванню соціально безпечних умов 

життєдіяльності. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначалось 

вище, в Україні спостерігається депопуляція 

населення, що, до речі, характерно і для багатьох 

навіть високорозвинених держав Європи. У процесі 

відтворення людського потенціалу виробляється його 

кількісний обсяг (на основі демографічної 

компоненти), а також формуються якісні 

характеристики (на базі соціальної складової), котрі 

зазнають значного впливу соціальних та 

демографічних чинників (рис. 1). 

Соціально-економічна ситуація в Україні 

негативно вплинула практично на всі чинники 

відтворення людського потенціалу, зокрема 

показники народжуваності й смертності, зростання 

захворюваності населення тощо [1]. Питання здоров’я 

населення є невід’ємною частиною національної 

безпеки, тому відтворення людського потенціалу 
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залишається вкрай гострою проблемою. Як свідчать 

результати досліджень, відтворення людського 

потенціалу акумулюється перш за все у розвитку 

соціальної сфери та соціальної безпеки. Особливо 

важливо це забезпечити нині на тлі соціальних загроз 

і небезпек. Водночас підвищується значення 

гарантування соціальної безпеки, потреба в ній, а 

також її роль як у житті суспільства, так і кожної 

людини. Об’єктом соціальної безпеки є стабільність 

суспільства, життєво важливі інтереси та цінності, 

соціальні норми й гарантії, перелік яких наводиться в 

Конституції України [2]. Соціальна безпека може 

розглядатись як позитивно врегульований правовими 

нормами і реалізований на практиці стан, коли 

держава забезпечує наявними в її розпорядженні 

демократичними методами управління підтримування 

гідного рівня життя громадян і гарантує можливість 

задоволення основних потреб її розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні фактори відтворення людського потенціалу 

 

 

Соціальна безпека стає можливою лише за умови 

застосування механізмів економічного та соціального 

регулювання. Вона має гарантувати реальне право 

людини на життя та здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпеку, що визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю, а права і свободи та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість права на 

освіту, охорону здоров’я, збереження генофонду 

українського народу тощо. 

Законом України «Про основи національної 

безпеки України» окреслені основні загрози в 

соціальній сфері, серед яких: 

 невідповідність програм реформування 

економіки країни і результатів їх здійснення; 

 криза системи охорони здоров’я і соціального 

захисту населення та, як наслідок, небезпечне 

погіршення стану здоров’я населення; 

 поширення соціальних хвороб, зокрема 

наркоманії та алкоголізму; 

 зменшення кількості населення та погіршення 

його статево-вікової структури. 

На сукупність молодшого за працездатний вік 

населення припадає 16,2 %, працездатного – 57,8, 

старшого за працездатний – 26,0 %. За шкалою ж 

ООН, суспільство вважається старим, коли частка 

осіб 65 років і старших у віковій структурі сягає 4–

7 % [3]. Основною причиною такої ситуації є низький 

рівень народжуваності і високий – смертності. 

Показники смертності дітей у віці 0–4 роки, осіб 

максимально працездатного віку 40–44 та 45–49 років 

відповідно становлять 3,5, 8,4 та 11,4 %. Це негативно 

позначається на стані громадського здоров’я, що 

детермінується економічними чинниками, рівнем 

розвитку системи охорони здоров’я, якістю та 

доступністю медичної допомоги. Нинішня ситуація в 

системі охорони здоров’я України потребує: 

формування оптимального ресурсного потенціалу; 

пошуку можливих і необхідних обсягів фінансування, 

інновацій та інвестицій; удосконалення 

територіальної організації медичних закладів та 

управління якістю медичної допомоги; поліпшення 

профілактики захворювань; формування здорового 

способу життя, перш за все серед дітей, підлітків і 

молоді; удосконалення регіональної політики у сфері 

охорони здоров’я [4]. 

Позитивний вплив на відтворення людського 

потенціалу, подолання демографічної кризи мають 

також міцність і збереження шлюбів, виховання, перш 

за все підростаючого покоління, духовність і культура 

населення, а також середовище життєзабезпечення 

людини. На це у своїх дослідженнях вказували 

О. Амоша, Б. Данилишин, М. Долішній, 

В. Крамаренко, Е. Кулагіна, Н. Рімашевська, 

М. Хвесик та багато інших науковців, особливу увагу 

акцентуючи на формуванні підґрунтя для поліпшення 

якості середовища життєдіяльності людини. 

Наразі, як свідчать результати наших досліджень, 

середовище життєдіяльності людини в Україні не 

сприяє зміцненню людського потенціалу, а також 

його відтворенню. Про це йдеться і в Генеральній 

схемі планування території України, затвердженій 

законом № 3059-ІП від 07.02.2002 р. В цьому 

документі зазначається про надмірне техногенне 

навантаження на довкілля, низький рівень природно-

техногенної безпеки, незадовільну екологічну та 

санітарно-епідемічну ситуацію в нашій державі. Це 

пов’язано з недосконалою стратегією господарювання 

та значними диспропорціями у використанні 
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територій; надзвичайно високим, економічно й 

екологічно необґрунтованим рівнем її господарського 

освоєння, деформованого структурою господарського 

комплексу низки регіонів із переважанням 

виробництв із ресурсовитратними, екологічно 

небезпечними технологіями; недостатнім розвитком 

екологічної інфраструктури; низькою часткою земель 

природоохоронного, рекреаційно-оздоровчого, 

історико-культурного призначення; недоліками 

функціонування системи розселення, зокрема 

неузгодженістю соціально-економічного, 

містобудівного й екологічного аспектів розвитку 

населених пунктів і прилеглих територій [5]. 

Особливо відчутний негативний вплив на 

формування середовища життєзабезпечення людини, 

відтворення людського потенціалу, задоволення 

фізичних і духовних потреб населення мають рівень 

споживання та якість продуктів харчування [6, с. 192–

193]. 

Наукові дослідження свідчать, що повноцінне 

харчування належить до найбільш активних факторів 

профілактики захворювань населення та зміцнення 

людського потенціалу. В Україні останнім часом 

істотно знизилося споживання білків, а також 

дієтичних продуктів харчування (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

 

Екологічна цінність і вміст поживних речовин у спожитих домогосподарствами продуктах харчування, середнє 

за добу в розрахунку на одну особу* 

 

Домогосподарства 

Енергетична 

цінність, ккал 
Білки, г Жири, г Вуглеводи, г 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Усі 3 359 2990 93 84 153 135 409 367 

У тому числі по 

областях**: 

Вінницька 3 960 3 345 107 91 189 156 479 414 

Черкаська 4 013 3 449 108 90 182 157 503 435 

Чернігівська 4 066 3 314 87 90 146 153 517 420 

Київська 3 089 2 686 84 75 146 130 374 322 

Луганська 3 370 2 515 95 71 156 111 389 310 

Рівненська 3 447 2 602 94 74 158 129 432 308 

*Джерело: [7, с. 321; 8, с. 331]. 

** Обрано області з найбільшими і найменшими показниками енергетичної цінності спожитих продуктів 

2016 року. 

 

Водночас, як випливає із вищенаведених даних, 

спостерігаються значні територіальні відмінності 

щодо рівня споживання. Скажімо, за споживанням 

білків різниця в регіональному розрізі становить 22 % 

(Вінницька і Луганська області), жирів і вуглеводів – 

30 % (Черкаська і Луганська). Практично за всіма 

параметрами найнижчий рівень споживання 

характерний для Луганської і, що неочікувано, 

Київської областей. 

Аналогічне стосується споживання окремих 

продуктів харчування. Так, однакові показники мають 

Луганська і Київська області за рівнем споживання 

хліба і хлібопродуктів (у розрахунку на одну особу за 

місяць) – по 7,2 кг, тоді як у середньому в державі цей 

показник дорівнює 8,3 кг; м’яса і м’ясопродуктів (у 

перерахунку на м’ясо) – відповідно 3,7 і 4,2 кг 

(табл. 2).

Таблиця 2 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах, середнє за місяць у розрахунку на одну особу, кг* 

 

Показник 
Раціональна 

норма 
2010 2016 

Порівняно з 

раціональною нормою, ± 

2010 2016 

М’ясо, м’ясопродукти та сало (у перерахунку на 

м’ясо) 4,7 4,5 4,2 –0,2 –0,5 

Молоко, молокопродукти та масло (у 

перерахунку на молоко) 19,6 13,7 13,3 –5,9 –6,3 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 3,3 5,3 3,3 +2,0 0 

*Джерело: [7, с. 305; 8, с. 315]. 

 

Зниження рівнів споживання продуктів 

харчування негативно позначається на якості 

людського потенціалу та його відтворенні, 

незважаючи на те, що значну частину 

домогосподарств України становлять такі, члени яких 

постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, окрім 

харчування. Згідно із статистичними даними 2017 

року таких домогосподарств налічувалося 
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6 609,6 тис., причому найбільше у великих містах 

(2 542,3) та сільській місцевості (2 135,8 тис.) [9, 

с. 74]. У регіональному розрізі найвищими ці 

показники були у Дніпропетровській і Херсонській 

областях – відповідно 586 і 553 тис., а в Київській та 

Кіровоградській області – 96,4 і 82,7 тис. [9, с. 74]. 

Разом з тим не спостерігається прямої 

кореляційної залежності між зазначеним показником 

та рівнем бідності. Так, загалом в Україні кількість 

домогосподарств, члени яких відносять себе до 

бідних, 2017 року дорівнювала 11 128,6 тис., у 

Київській області – 611,9, а Кіровоградській – 

78,8 тис. У регіональному розрізі найбільші зазначені 

показники притаманні Дніпропетровщині – 1 036,5 та 

Харківщині – 930,3 тисячі. 

На відтворення людського потенціалу впливає 

також забезпеченість населення житлом і 

комунальними послугами. Із зменшенням кількості 

населення відбулося покращення окремих показників 

у цій сфері. Так, 2001 р. частка домогосподарств за 

розміром житлової площі на одну особу до 7,5 м
2
 

становила 9,9 %, а 2017 р. – 8,5 %. Щоправда, у 

Волинській, Київській, Львівській, Одеській, 

Полтавській, Рівненській, Херсонській областях та 

м. Київ цей показник значно перевищив середній у 

країні, сягнувши 10–13 %. У цьому контексті 

виділяються Черкаська і Чернігівська області, де 

питома вага домогосподарств за розміром житлової 

площі на одну особу є однією з найнижчих – 

відповідно 5,8 і 7,9 %. Водночас ці регіони 

вирізняються за найвищим рівнем забезпеченості 

населення житловою площею, оскільки практично на 

кожне третє домогосподарство у розрахунку на одну 

особу припадає понад 25 м
2
 [10, с. 35]. 

В той же час житлові умови значної частини 

населення України є незадовільними, адже майже 

54 % його мешкає у перенаселеному житлі. 

Насамперед це стосується Львівської (майже 73 %), 

Закарпатської (69,6), Київської (64,2), Рівненської 

(61,1) областей та столиці України (68,4 %). Прикро, 

що серед такого населення значну частку становлять 

діти віком до 18 років (рис. 2). 
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Рис. 2. Частка дітей віком до 18 років, які мешкають у перенаселеному житлі  

(без урахування домогосподарств, які проживають у гуртожитках) 

 

Надзвичайно важливими є показники надання 

населенню комунальних послуг – центральне 

опалення, водозабезпечення, каналізація тощо 

(рис. 3). 

Згідно із статистичними даними, на 100 % 

забезпечена центральним опаленням лише столиця 

України. Серед регіонів найвищий показник (50,3 %) 

характерний для Дніпропетровської області, тоді як, 

наприклад, в Івано-Франківській та Тернопільській 

він дорівнює відповідно 7,5 і 8,4 %. 

Аналогічною є ситуація із забезпеченням 

каналізаційними послугами: Київ – 100 %, 

Дніпропетровщина – 90, Житомирщина та 

Хмельниччина – лише 50 % районів. Саме тому 

цілком обґрунтовано основна частина населення 

України незадоволена своїми житловими умовами. 
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Рис. 3. Розподіл домогосподарств за наявністю в їх житлі відповідних послуг, % 

 

Висновки. Таким чином, нинішній стан 

соціально-економічної ситуації в Україні можна 

охарактеризувати як несприятливий для відтворення 

людського потенціалу, що виявляється перш за все у 

такому: 

 невідповідності ресурсного потенціалу 

об’єктивно зростаючим потребам населення у наданні 

послуг; 

 низькій доступності та якості соціально-

культурних і матеріальних послуг, погіршенні стану 

обслуговування під впливом негативних соціально-

економічних, техногенних й антропогенних чинників; 

 високому ступені зношеності основних засобів і 

несвоєчасній заміні застарілого обладнання у 

закладах соціальної сфери; 

 обмеженості видатків на інноваційне оновлення 

організаційно-економічного механізму і ресурсного 

потенціалу; 

 недофінансуванні поточної діяльності 

соціальної галузі та недостатньому нормативно-

правовому врегулюванні механізмів багатоканального 

фінансування; 

 низькому рівні оплати праці працівників 

соціальної сфери, що спричиняє значний відтік 

молодих кадрів в інші галузі та країни, тощо. 

З урахуванням зазначеного пріоритетними 

напрямами розвитку сфери відтворення людського 

потенціалу мають бути: 

 поліпшення системи фінансового забезпечення 

соціальної галузі, перш за все приведення його до 

сучасних вимог організаційно-економічних і 

технологічних засад її формування, створення 

багатоканального фінансування (коштів лікарняних 

кас, фізичних осіб, недержавних і благодійних 

надходжень, соціального страхування), перерозподіл 

інвестицій на її розвиток; 

 активізація ринку соціальних послуг, у тому 

числі за рахунок приватного сектору; 

 дотримання законодавчих гарантій, норм і 

нормативів щодо розвитку сфери відтворення 

людського потенціалу, сприяння подальшій 

оптимізації нормативно-правового та програмного 

забезпечення з урахуванням кращих світових зразків 

у цьому контексті; 

 оптимізація формування та використання 

інфраструктури сфери відтворення людського 

потенціалу; 

 активізація, особливо серед молоді, здорового 

способу життя та поліпшення середовища 

життєдіяльності в усіх регіонах України; 

 упровадження новітніх організаційних і 

соціально-культурних технологій, спрямованих на 

зростання обсягу та підвищення якості відповідних 

послуг. 
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Розкрито передумови та проаналізовано наслідки функціонування урядових і неурядових організацій як 

дієвої складової інституціональної моделі гарантування безпеки. Виявлено зростаючий вплив недержавних 

(неурядових) структур як ефективних самостійних суб’єктів сучасної системи міжнародних екологічних 

відносин. Ураховуючи транскордонне положення окремих регіонів України та її участь у дво- і 

багатосторонніх угодах, обґрунтовано подальшу активізацію діяльності таких організацій на її території. 

Ключові слова: навколишнє природне середовище, міжнародна співпраця, інституції, екологічна безпека, 

ризики та загрози.  

 

The article reveals preconditions and analyzes the implications of governmental and non-governmental 

organizations as an effective  constituent of the institutional model of security assurance. There is established the 

growing influence of non-governmental organizations as units, which effectively function as independent entities in the 

modern system of international environmental relations. Taking into account the transboundary situation of certain 

regions of Ukraine and its participation in bilateral and multilateral agreements there was substantiated  further 

activation of the activities of such organizations on its territory. 

Key words: environment, international cooperation, institutions, ecological safety, risks and threats. 

 

Постановка проблеми. Охорона навколишнього 

природного середовища на національному рівні 

передбачає обов’язкове міжнародне співробітництво, 

оскільки багато екологічних проблем є 

транскордонними (наприклад, повітряними масами 

через кордон переносяться кислотні опади) [1], а 

вирішити окремі питання власними зусиллями 

складно навіть великим державам, оскільки для цього 

необхідні досить значні матеріальні, наукові та інші 

ресурси. Так, витрати на експерименти з впливу лише 

однієї хімічної речовини на довкілля з урахуванням 

довготривалих наслідків перевищують 500 тис. дол. 

США, а щорічно на світовому ринку їх з’являється 

понад одну тисячу [2]. Також одна або кілька країн не 

спроможні боротися з процесом підвищення 

концентрації вуглекислого газу в атмосфері, 

зникненням озонового шару Землі або забрудненням 

Світового океану. Отже, характер екологічних 

проблем – загальнопланетарний, їх неможливо 

вирішити окремо в тій чи іншій державі. Виходячи із 

цього, а також зважаючи на значний антропогенний 

тиск на навколишнє природне середовище, 

актуальними залишаються питання посилення 

діяльності урядових і неурядових міжнародних 

                                                 
© Обиход Г., Омельченко А., 2018 

екологічних організацій у площині міжнародної 

екологічної політики, де виділяють глобальний та 

регіональний рівні.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. На 

природоохоронні організації покладаються великі 

сподівання щодо ефективності їх впливу у сфері 

екологічної безпеки. Типологія, напрями діяльності, 

джерела фінансування, а також проблематика 

взаємодії цих інституцій як із місцевим населенням, 

так й офіційними органами влади постійно 

перебувають у полі зору громадськості [3]. Науковці 

дискутують щодо ефективності функціонування як 

урядових, так і неурядових організацій 

природоохоронного спрямування, часто критикуючи 

за радикальність дій, непрозорість фінансового 

забезпечення, неузгодженість роботи всіх підрозділів 

тощо. Цікавими є дослідження Є.А. Висторобець, 

А.Н. Рачевського, Д.П. Данекіна, Ю.Є. Казакова та 

інших [4–7], котрі обґрунтовували засади 

співробітництва України з міжнародними 

фінансовими організаціями в багатьох напрямах, не 

виокремлюючи екологічну складову. Інші науковці 

визначали міжнародні стратегії розвитку з 

урахуванням останньої та аналізували стан співпраці 

у цій сфері. Чимало дослідників зосереджувалися на 

секторальних напрямах діяльності світових 
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екологічних організацій: М.А. Хвесик – охорона 

водної сфери [8], А.В. Степаненко – гарантування 

екологічної та природно-техногенної безпеки [9], 

В.Я. Шевчук – політичне регулювання 

взаємовідносин відповідно до норм екологічної 

політики, О.О. Веклич – фінансове забезпечення 

природоохоронної діяльності тощо [4, 5]. 

Мета статті. Досліджуючи зазначені вище 

процеси, ми звернули увагу на різноманітність та 

певну неточність підходів до визначення типу, 

напрямів і форм діяльності та джерел фінансування 

міжнародних екологічних інституцій. Тому мета 

статті – розкрити передумови створення та 

особливості функціонування цих організацій, 

визначити напрями й результати їх діяльності на 

території України, проаналізувати сучасні досягнення 

та окреслити стратегічні перспективи. 

Виклад основного матеріалу. Екологічні 

проблеми, спричинені як достатком, так і бідністю 

держав, стимулюють пошук механізмів переходу до 

сталого розвитку, що ускладнено значною 

економічною взаємозалежністю у світовій економіці. 

Сьогодні неможливо розглядати екологію і 

міжнародну політику окремо. Найбільш впливові 

інституції у цій галузі є не суто екологічними, а 

стосуються управління діяльністю світової економіки: 

Світовий банк, МВФ, СОТ, «Велика вісімка» та ін. 

Відбувається інтеграція екологічних аспектів із 

відокремленої периферійної сфери в економічне 

планування та визначення міжнародного й 

регіонального політичного курсу. 

Політика різних країн щодо охорони 

навколишнього природного середовища та 

досягнення прийнятного рівня екологічної безпеки 

суттєво відрізняється. Лідером у формуванні 

екологічних принципів та їх впровадження є країни 

Західної Європи. У сучасній Європі виділяють чотири 

великих регіони, що характеризуються різними 

екологічними підходами: Південь, Північ, Північний 

Захід та Схід [10].  

Необхідність міжнародного співробітництва у 

природозахисній діяльності обумовлена низкою 

чинників. До основних із них належать такі: 

 відсутність державних кордонів у природних 

екосистем, комплексів і біосфери, що унеможливлює 

вирішення питань захисту навколишнього природного 

середовища і гарантування екологічної безпеки 

окремими країнами, у тому числі найбагатшими, що 

мають велику кількість матеріальних засобів і коштів. 

Глобальний характер природних процесів є головною 

умовою міжнародного співробітництва в екологічній 

сфері; 

 необхідність глобального підходу до 

розв’язання екологічних проблем, пов’язаних із 

сучасними процесами глобалізації економіки, 

частково політики, способу життя, котрий ураховує 

комплексний еколого-економіко-соціальний аспект; 

 неспроможність бідних і недостатньо 

економічно розвинених країн самостійно вирішити 

проблеми захисту унікальних екосистем, розміщених 

на їх території, та етноекологічних завдань 

збереження життя унікальних народів і етносів 

(малочисленних північних народів Росії, окремих 

племен Африки, Південної Америки, Океанії та інших 

регіонів світу); 

 наявність низки країн з диктаторськими 

режимами або іншими негативними політично-

економічними особливостями як джерел 

нестабільності та небезпеки, у тому числі екологічної, 

в окремих регіонах чи світовій спільноті загалом 

(воєнної загрози, міжнародного тероризму, поширення 

наркотиків, торгівлі людьми, браконьєрства тощо), що 

потребує міжнародної підтримки, контролю і 

регулювання відповідного світового порядку стосовно 

екологічних питань; 

 ефективне вирішення екологічних проблем 

заможними країнами, незважаючи на те, що вони є 

основними споживачами природних ресурсів і 

забруднювачами довкілля, за допомогою відповідних 

засобів, у зв’язку з чим вони вважаються основним 

джерелом фінансування міжнародних екологічних 

організацій, фондів, програм. 

Міжнародні зобов’язання України, викладені в 

угодах, договорах, деклараціях про співробітництво з 

охорони та оптимального природно-ресурсного 

використання, потребують ужиття невідкладних 

заходів, зокрема: 

 розробки конкретного комплексу робіт з 

виконання фінансових зобов’язань відповідно до 

міжнародних договорів з екологічних проблем; 

 завершення процесу приєднання до 

міжнародних конвенцій та угод, у тому числі 

запобігання опустелюванню й співпраці з 

використання та експлуатації природних ресурсів і 

умов, що належать до категорії спільної спадщини 

людства (Світовий океан, Антарктида, повітряний 

басейн, космічний простір); 

 удосконалення структури й принципів розробки 

національного екологічного законодавства, аналізу 

українських нормативно-правових актів щодо їх 

відповідності вимогам законодавства Європейського 

Союзу; 

 створення міжнародних банків екологічної 

інформації; 

 розвитку співробітництва в питаннях ліквідації 

наслідків катастроф; 

 узгодження національної екологічної політики і 

природоохоронних економічних програм з метою 

послаблення їх можливого негативного впливу на 

розвиток міжнародних економічних відносин; 

 координації національних природоохоронних 

заходів і програм з огляду на екологічну 

взаємозалежність держав. 

Протягом останніх десятиліть простежується чітка 

тенденція вирішення багатьох питань екологічної 

безпеки на міждержавному рівні. Стимулом до такого 

міжнародного співробітництва у сфері екології стала 

Стокгольмська конференція (1972 р.), відповідною 

декларацією якої закріплено фундаментальне право 

людей не лише на свободу й рівність, але й адекватні 

умови життя в навколишньому природному 

середовищі тієї якості, яке забезпечує їхню гідність та 

добробут. Ці ідеї набули подальшого розвитку в 

рішеннях Віденської конференції захисту озонового 
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шару (1985 р.), Женевської конференції про 

транскордонне забруднення повітря (1979–1983 рр.), 

Монреальському протоколі про обмеження 

використання хлорфторвуглеводнів (1987 р. із 

поправками 1990 р.). Цими документами 

передбачалося скорочення виробництва фреонів на 

першому етапі на 20 %, а до 2000 р. повністю 

припинити їх виробництво. 

Отже, на міжнародному рівні вже давно розпочато 

процес формування нової системи цінностей 

соціального, економічного та етичного характеру, що 

включає екологічний імператив. Запропоновано 

оцінювати успіхи держав у цьому напрямі системою 

індексів: гуманітарного розвитку, який включає 

досягнуту тривалість життя громадян, рівень освіти, 

опанування ресурсами, і сталого економічного 

добробуту (далі – Кобба) (1987 р.) з поправками на 

екологічні витрати тощо. Остаточно усвідомлено 

взаємну відповідальність держав за стан довкілля на 

кінець XX – початок ХХІ ст. Загальноприйнятим 

стало міжнародне спілкування, співробітництво в 

галузі вирішення екологічних проблем, взаємні 

консультації та обмін інформацією для досягнення 

головної мети – вироблення системи світової 

екологічної безпеки.  

Слід зауважити, що рішення (котрі, зазвичай, 

кваліфікуються як резолюції) світових організацій не 

мають законодавчого значення, хоча і впливають на 

створення норм міжнародного права. Отже, останній 

має не директивний, а рекомендаційний характер, 

реалізується лише після прийняття тієї чи іншої 

рекомендації міжнародної організації певною 

державою, що є однією з причин складності 

управління міжнародним співробітництвом. Сьогодні 

Україна здійснює дво- та багатосторонню співпрацю 

зі світовими організаціями, що опікуються 

розв’язанням глобальних екологічних проблем та 

охороною навколишнього природного середовища 

[11]. Діяльність у рамках багатосторонніх угод дає 

змогу брати активну участь у переговорному процесі, 

залучати фінансову допомогу для вирішення 

нагальних внутрішніх екологічних проблем. Серед 

таких інституцій: Програма розвитку ООН (UNDP), 

Програма ООН з навколишнього природного 

середовища (ЮНЕП), Організація Об'єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури (UNESCO), Угода про 

співробітництво в сфері промислового розвитку 

(UNIDO), Всесвітня метеорологічна організація 

(WMO), Всесвітня організація охорони здоров’я 

(WHO), Європейська економічна комісія Організації 

Об’єднаних Націй (UNECE), Глобальний екологічний 

фонд (ГЕФ), Європейська екологічна агенція (ЄЕА) та 

інші. 

Окремими екологічними напрямами та їх 

проблематикою, а також охороною навколишнього 

природного середовища на глобальному рівні 

опікуються Міжнародна морська організація (ММО), 

Міжнародна організація з радіологічного захисту 

(МАГАТЕ), Міжнародна спілка охорони природи, 

природних ресурсів (МСОП), Міжнародна організація 

з питань зміни клімату (МОК), Всесвітній фонд дикої 

природи (ВФДП), Грінпіс (Зелений світ), Римський 

клуб, Міжнародний зелений хрест, а також такі 

радикально налаштовані організації, як Партизанське 

садівництво (Guerilla Gardening), Рух борців за 

добровільне вимирання людства як біологічного виду 

(VHEMT) тощо. 

Крім міжнародних організацій, які безпосередньо 

вирішують питання охорони навколишнього 

природного середовища, світові фінансово-

економічні, військові та політико-економічні 

міжурядові об’єднання серед інших напрямів своєї 

діяльності декларують: гарантування безпеки (у тому 

числі екологічної), сприяння боротьбі з 

екотероризмом, відновлення інфраструктури (що має 

виняткове значення для техногенної безпеки), 

інвестиції у проекти, які досліджують питання впливу 

кліматичних змін, тощо. Зокрема, з Україною 

співпрацюють Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Світова організація 

торгівлі та інші. 

У сучасній системі міжнародних екологічних 

відносин визначилась тенденція перерозподілу 

функцій між суб’єктами діяльності. Так, вплив 

недержавних (неурядових) інститутів, котрі 

ефективно функціонують як самостійні та дієві 

суб’єкти, зростає (рис.). Сучасні неурядові 

міжнародні екологічні організації (їх нараховується 

понад 37 тис., з них в Україні – більше як 500) 

відіграють не менш важливу роль, ніж державні чи 

міждержавні інституції.  

Досить складно визначити кількість та 

класифікувати всі екологічні неурядові організації, 

котрі здійснюють діяльність на території України. 

Окремі з них мають власний статут, цілі та завдання, 

функціонують з часів отримання державою 

незалежності, інші – створюються під конкретні 

гранти та проекти, котрі виділяються міжнародним 

співтовариством для підтримання достатнього рівня 

екологічної безпеки. Всеукраїнська екологічна ліга, 

ЕкоКлуб Зелена Хвиля, Зелений Фронт, Київський 

еколого-культурний центр, Національний екологічний 

центр України, Українська екологічна асоціація 

«Зелений світ», ВЕГО «МАМА-86» – лише окремі з 

нині функціонуючих. 

Коли громадська діяльність з разової екологічної 

акції для вирішення локальної проблеми переростає в 

постійну на користь суспільству, виникає 

необхідність створити інституцію, найняти 

працівників і забезпечити стабільне фінансування. 

Власних засобів й епізодичних внесків стає 

недостатньо, тому доводиться знаходити інші 

джерела. Вибір організаціями можливостей і способів 

залучення фінансових ресурсів, яких налічується 

багато, залежить від їх бажання, профілю діяльності й 

активності. В основному ресурси поділяють на кілька 

категорій: пожертвування прихильників, включаючи 

разові під конкретні проекти через інтернет-

платформи (Crowdfunding), внески; гранти державних 

і недержавних фондів; пожертвування від бізнесу; 

доходи від діяльності, надання послуг тощо. 
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Рис. Класифікація міжнародних неурядових екологічних організацій (розроблено авторами на основі [12–15]) 

 

Відомі міжнародні організації покладаються 

на кошти, зібрані від пожертвувань фізичних осіб. 

Наприклад, у структурі доходів Грінпіс у 

Великобританії 2016 року 76 % припало на пожертви 

прихильників, 4 – гранти недержавних фондів і 2 % – 

на доходи від вжитих заходів. Фінанси від бізнесу і 

гранти державних фондів організація не бере з 

принципових міркувань. Аналогічна ситуація 

сформувалася в англійських «Друзів Землі»: 72 % 

доходів 2015–2016 фінансового року становили 

пожертви фізичних осіб, 5 – проектні гранти, 4 – 

нефінансові пожертви, а 19 % – на невитрачений 

залишок попереднього періоду. Структура доходів 

Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) у США 

більш рівномірна: 2016 року 33 % доходів організації 

– це пожертви прихильників, 24 – гранти державних і 

недержавних фондів, 4 – пожертви корпорацій, 26 – 

негрошові пожертви і 6 % – доходи від власної 

діяльності. Порівняно пропорційний розподіл доходів 

характерний для італійської природоохоронної 

організації Legambiente: 46 % – від проведення 

кампаній, 28 – різні членські внески, 26 % – від 

держави.  

Інший приклад – норвезька екологічна 

організація Bellona Foundation. Значна частина 

фінансування припадає на пожертвування бізнесу – 

понад 40 %, гранти, отримані від державних і 

приватних фондів на здійснення проектів, – 34, 

інституційне фінансування від держави – 10, 

пожертвування прихильників – лише 4 %. Bellona в 

Норвегії пройшла довгий шлях від протестної 

діяльності й прямої конфронтації з урядом і бізнесом 

до співпраці та спільних проектів з державою і 

комерційними компаніями. При цьому отримання 

фінансової підтримки від бізнесу не виключає 

критику рішень чи їх діяльності, якщо активісти 

розцінюють останні як загрозу довкіллю. 

Дослідники зазначають, що фінансова 

стійкість організації залежить від вдалої комбінації 

джерел і місця її розташування. У розвинених країнах 

Європи, наприклад, підтримка некомерційного 

сектору – це окремий напрям урядової політики, і 

тому держава є традиційно стабільним джерелом 

значної частини фінансування цих структур (табл.).

Неурядова міжнародна екологічна організація –  
організаційно оформлене, засноване на приватному погодженні некомерційне об’єднання 

національних організацій, союзів, груп і окремих осіб, що реалізує суспільно корисні цілі в 

екологічній сфері та ґрунтується на неурядових угодах 

РІВНІ  ДІЯЛЬНОСТІ 

Субрегіональний Національний Міжнародний Регіональний Місцевий 

НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Населення та його 

життєзабезпечення 

(продовольчі, енергетичні, 

сировинні, демографічні та інші 

проблеми) 

Захист 

довкілля 

(екологічні 

проблеми) 

Освоєння 

світового океану 

та космічного 

простору 

Запобігання стихійним 

лихам та боротьба із 

наслідками 

надзвичайних ситуацій  

ФУНКЦІЇ 

Інформаційна, нормативно-правова, 

наглядова, оперативна, налагодження 

співробітництва, формування громадської 

думки, захист інтересів членів організації 

ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ 

Постанови, резолюції, навчання, 

науково-дослідна робота, заходи 

міжурядових організацій, 

інформаційні матеріали тощо  
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Таблиця 

 

Джерела фінансування неурядових організацій у світі, % 

 

Країна  Власні кошти Державні кошти/гранти Пожертви  

Ірландія  15 74 10 

Німеччина  32 65 3 

США 56 30 14 

Туреччина  65 8 27 

Бразилія  85 6 10 

*Джерело: за даними Центру досліджень громадянського суспільства при Університеті Джонса Гопкінса. 

 

 

Навпаки, у країнах з нерозвиненою 

демократією, навіть якщо виділяються державні 

кошти на підтримку, вони не можуть вважатися 

стабільним джерелом, оскільки політичні ризики 

підвищують імовірність непередбачуваних змін у 

фінансуванні. Зазначене є актуальним і для України, 

оскільки роль та вплив міжнародних неурядових 

екологічних організацій на розвиток 

природоохоронної діяльності лише зростають. Крім 

того, діяльність неурядових інститутів національного 

й глобального рівнів має важливе значення для 

розбудови громадянського суспільства, 

демократичних перетворень та реалізації важливих 

питань внутрішньої і зовнішньої екологічної політики 

нашої держави. 

Взаємовідносини та взаємодія між 

неурядовими міжнародними екологічними 

організаціями й міждержавними (міжурядовими) 

інституціями ґрунтується на визнанні 

консультативного статусу перших та наданні їм ролі 

спостерігачів [16]. Співпраця бере початок ще від 

існування Ліги Націй. Одержання консультативного 

статусу залежить від міжнародного авторитету 

неурядової структури, зацікавленості у 

співробітництві з нею. Цей статус дає можливість 

направляти спостерігачів на засідання міждержавних 

інституцій, брати участь в обговоренні питань, 

виступати із заявами, пропонувати питання до 

порядку денного, впливати на процес прийняття 

постанов міжурядовими організаціями, висловлюючи 

власну позицію щодо окремих проблем, проводити 

спільні заходи. 

Висновки. Отже, система сучасних 

глобальних екологічних відносин характеризується 

значним збільшенням кількості міжнародних 

неурядових екологічних організацій, їх впливу на 

світовий процес гарантування безпеки і співпрацю 

між країнами. Вони є активними 

інституціолізованими суб’єктами міжнародних 

відносин, репрезентують широкі суспільні інтереси, 

які виходять за межі окремих держав. Неурядові 

інституції в межах консультативного статусу активно 

взаємодіють з урядовими міжнародними 

організаціями, визначаючи тенденції та характер 

відповідних відносин. 
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Запропоновано концептуально-аналітичний підхід до визначення інтегративної бази сталого розвитку 

територій, який ґрунтується на ідеї формування господарського простору та створює реальні умови для 

впорядкування і розвитку територіальної економічної інтеграції. Доведено, що на результативність 

функціонування економічного метапростору держави впливає фактор перебудови регіональної карти за 

каскадним форматом ущільнення виробничо-господарської, міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії. 

Визнано доцільність урахування європейських економіко-статистичних принципів створення 10 

територіальних природно-господарських округів, формат і масштаби яких відповідатимуть ключовим 

засадам ліберально-суспільної ринкової моделі просторового розвитку.  

Ключові слова: система управління, природно-ресурсні активи, модель просторового розвитку. 

 

The conceptual and analytical approach to the definition of an integrative base of sustainable development of 

territories is proposed, which is based on the idea of construction of economic space and creates real conditions for the 

establishment and deployment of territorial economic integration. It is proved that the effect of the realization of the 

economic meta space of the state is influenced by the factor of reorganization of the regional map by cascading format 

of consolidation of industrial-economic, inter-sectoral and interregional interaction. It is recognized that it is expedient 

to take into account European economic-statistical principles when creating ten territorial economic and economic 

districts, the format and scale of which will correspond to the key principles of the liberal-social market model of 

spatial development. 

Key words: natural resources resource management system, model of spatial development. 

 

Постановка проблеми. Результати 

функціонування світового господарства упродовж 

перших 20-ти років ХХІ ст. з урахуванням тенденцій 

посилення глокальної економічної конкуренції, 

скорочення темпів зростання світового багатства на 

тлі потужної загальносвітової економічної кризи на 

межі 2000–2010-х рр. і наступної рецесії дають 

підстави зробити висновок про те, що сьогодні 

організаційно-економічні механізми управління 

економікою як на глобальному, так і глокальному, 

регіональному й локальному рівнях неспроможні 

забезпечити сталість розвитку світової економіки. 

Більше того, потужного управлінського підґрунтя у 

вигляді дієвих організаційних (інституціональних) 

структур для формування економіки та суспільства 

сталого розвитку як у світі загалом, так і розвинених 

країнах наразі не забезпечено, незважаючи на його 

загальновизнану триєдину економіко-соціально-

екологічну концепцію. Саме спроби створення такої 

структури з акцентом на її фінансовому спрямуванні 

                                                 
© Бистряков І., Микитенко В., 2018 

стали одним із дискусійних питань на саміті Ріо-2012. 

Проте спостерігаються певні зрушення у цьому 

напрямі, а ключові наголоси здійснено на саміті ООН 

у 2015 р. [1] щодо розбудови четвертого імперативу 

сталого розвитку, а саме його управлінської складової. 

Зазначене спонукає до створення та запровадження у 

практику регуляторних інституцій як цілісно-

структурованої системи управління сталим розвитком 

територіальних утворень.  

Слід також зазначити, що сьогодні фактично 

сформовано оновлену управлінську складову системи 

імперативів розвитку суспільства на ХХІ ст., які в 

основному було визначено ще на саміті в Ріо-де-

Жанейро чверть століття тому. Така система має 

виражений просторовий характер, оскільки 

реалізується за чотирма основними вимірами сталого 

розвитку одночасно у чотирьох базових системах, що 

мають просторову основу, зокрема в економічному, 

соціальному, природно-ресурсному та 

інституціонально-управлінському просторах. У цьому 

контексті сталий розвиток, виходячи з документів Ріо-

2012 та наступних рішень, прийнятих у цій царині, 
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розуміють як сталий просторовий розвиток, де власне 

поняття простору значно ширше порівняно із 

традиційним, географічним розумінням території. 

Слід наголосити, що соціально-економічний, 

техніко-технологічний та виробничо-господарський 

рівень результативності функціонування національної 

соціально-економічної системи потребує суттєвої 

реконструкції. У сучасних умовах господарювання на 

тлі ресурсних обмежень та постійного нарощення 

суспільно-політичних загроз і ризиків щодо сталого 

розвитку доцільно зосередити увагу на розробці 

інноваційного концепту переформатування 

просторової системи управління природно-

ресурсними активами держави. Зазначене обумовлює 

необхідність забезпечення трансформації 

організаційної структури управління природними 

ресурсами у напрямі впровадження сучасного 

формату територіальних природно-господарських 

утворень зі зміною відповідних функцій, механізмів і 

повноважень у контексті підвищення еколого-

економічного ефекту в різних сферах економічної 

діяльності.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 

Загальні теоретичні положення щодо просторового 

управління природно-ресурсним потенціалом 

знайшли відображення у низці робіт вітчизняних та 

іноземних науковців, а саме: Б.М. Данилишина, 

Ш.І. Ібатулліна [2], С.І. Оліферука [3], М.А. Хвесика, 

Л.Г. Чернюк, М.І. Фащевського [4], Л.Т. Шевчука [5] 

та інших. Їх фундаментальні напрацювання стали 

підґрунтям для подальших досліджень широкого 

спектра механізмів просторового управління 

природно-ресурсними активами. Проте у вітчизняній 

науковій літературі недостатньо уваги приділяється 

розробленню й обґрунтуванню інноваційного 

концептуально-аналітичного підходу до визначення 

інтегративної бази сталого розвитку територій нашої 

держави, економіка якої функціонує в умовах 

ресурсних обмежень, постійного нарощення 

суспільно-політичних загроз і ризиків. Разом із тим 

існує нагальна необхідність перебудови регіональної 

карти України для забезпечення результативності 

просторової системи управління природно-

ресурсними активами. 

Мета статті полягає у розробці й обґрунтуванні 

теоретико-концептуальних та науково-прикладних 

положень щодо переформатування просторової 

системи управління природно-ресурсними активами в 

Україні в контексті сталого розвитку держави та її 

регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування 

сучасної системи просторового управління 

природними активами потребує переформатування 

інституціонального середовища з урахуванням 

усталених у країнах-членах ЄС економіко-

статистичних принципів класифікації територій 

(NUTS – Nomenclature of Territorial Units for Statistical 

Purposes). Це повинно стосуватися передусім: 

формування інноваційної моделі державного впливу 

на процеси модернізації природно-господарської 

сфери, спрямованої на реструктуризацію відносин 

власності на природні ресурси; упорядкування 

повноважень органів виконавчої влади для практичної 

реалізації принципів децентралізації; визначення 

адекватних реальним процесам форм 

господарювання. Новий формат просторової системи 

управління природно-ресурсними активами стане 

основою розробки механізму досягнення якісних 

параметрів функціонування соціо-еколого-

економічної системи України за рахунок реалізації 

комплексу відповідних важелів і регуляторів 

цілеспрямованого впливу.  

Зазначимо, що основна відмінність сучасних 

підходів до базових вимірів господарського простору 

від попередніх полягає у його багатовимірності. Цей 

простір є об’єднуючою територіальною основою для 

системного функціонування соціо-еколого-

економічних процесів із метою створення ефективної 

національної економіки на засадах забезпечення 

регіональної економічної інтеграції. Остання 

базується на взаємному інтересі й рівноправному 

партнерстві суб’єктів публічного управління країною 

та громадами, а також суб’єктів господарювання, що 

використовують виробничий потенціал елементів 

господарських систем, включаючи природні ресурси. 

У господарському просторі місце природних капіталів 

є первинним по відношенню до всіх інших видів. 

Саме вони поряд із такими компонентами 

національного багатства, як людський, виробничий та 

фінансовий капітали, слугують базисом формування і 

функціонування територіальних господарських 

систем. Природні ресурси, трансформовані у природні 

активи, тобто залучені до господарського обігу, 

сприяють створенню як матеріальної, так і 

нематеріальної складових господарського простору, 

зокрема інформаційного, соціального, 

інтелектуального, духовного капіталу людини тощо. 

Отже, природні ресурси є, з одного боку, елементами, 

що самі створюють господарський простір (у першу 

чергу земля), а з іншого – факторами його розвитку. 

Специфіка господарського простору як складової 

управлінської системи полягає в тому, що він 

одночасно є і класичним об’єктом управління. Тобто 

йдеться про управління територіальним розвитком, 

проте він також є інструментом управління як 

сукупність факторних умов розвитку його складових, 

тому в цьому випадку варто говорити про просторове 

управління. В управлінському аспекті господарський 

простір структурується не тільки і не стільки як 

відокремлена, скільки інтегративна, контурна 

складова, що тісно переплетена правовими, 

інституціональними, регуляторними, виробничо-

економічними, фінансовими, комунікаційними й 

інформаційними механізмами зв’язків із соціальним, 

природно-ресурсним та економічним просторами. 

Формування ефективної системи управління 

господарським простором з метою сталого 

просторового розвитку передбачає використання 

широкого спектра інструментів, які забезпечують 

взаємодію природно-ресурсної, економічної та 

соціальної складових для досягнення відповідних 

результатів. Такими інструментами є:  

у правовій площині: законодавство, яке визначає 

правові норми діяльності суб’єктів економічних 
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відносин, у першу чергу щодо прав громадян-

фізичних осіб, державних установ, підприємств різної 

форми власності, територіальних утворень 

(об’єднаних територіальних громад, тобто 

муніципалітетів) як юридичних осіб стосовно 

використання ресурсної бази просторового розвитку;  

інституціональній: організаційне, 

інституціональне забезпечення економічної, у тому 

числі  природно-ресурсної, екологічної, промислової, 

соціальної, фінансової, регіональної політики 

просторового розвитку, особливу увагу акцентуючи на 

публічно-приватному партнерстві, корпоративному 

аспекті інституціональних відносин та проектному 

підході до господарювання, які сприяють активізації 

участі природного капіталу в економічному процесі; 

регуляторній: регулювання розвитку 

територіального господарського простору державою 

на основі застосування механізмів та елементів 

публічного адміністрування, дозвільної та податкової 

системи, субсидіарності, створення селективних 

режимів господарювання, державного і регіонального 

планування розвитку територій, цільових інвестицій із 

державного та місцевих бюджетів у проекти 

територіального розвитку, упровадження інновацій та 

інших інструментів регуляторної політики; 

фінансовій: фінансове забезпечення просторового 

розвитку, включаючи фінансово-бюджетні механізми 

розподілу публічних доходів, кредитні відносини, 

фіскальні механізми, фінансовий інструментарій 

публічно-приватного партнерства, механізми 

консолідованого фінансування просторового розвитку, 

рентні та, зокрема, орендні відносини; 

інформаційній: господарський простір як цілісний 

об’єкт регулювання та управління за рахунок 

системних інформаційних зв’язків між його 

складовими забезпечує ефективний вплив 

управляючих і регулюючих чинників на соціально-

економічні та еколого-економічні й соціально-

екологічні процеси. Завдяки інформаційній 

синергетичній складовій управління системою 

господарського простору в цілому, особливо 

стратегічне, має високий, комплексний еклого-

соціально-економічний ефект, забезпечує 

скоординований розвиток усіх територіальних і 

галузевих складових. 

Сучасна система управління природними 

ресурсами повинна бути інтегрованою частиною 

більш загальної комплексної моделі просторового 

розвитку території (рис. 1) і відповідної системи 

управління сталим просторовим розвитком, 

передбаченої такою моделлю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритмічно-структурна схема формування системи управління природно-ресурсними активами в 

комплексній моделі просторового розвитку території 
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Стосовно останньої, то необхідно зауважити, що 

сьогодні виділення в системі господарського простору 

країни області як базової ланки територіального 

управління регіонального рівня у зв’язку з розвитком 

сучасних систем інфраструктури і технологій 

врядування є неефективним та застарілим з позицій 

оптимального, рекомендованого європейською 

системою NUTS масштабного рангу просторових 

господарських утворень для цілей обліку та інших 

функцій територіального управління.  

Оцінка просторової організації природного 

багатства держави свідчить, що на території Україні 

наразі об’єктивно сформувався комплекс 

макромасштабних природно-ресурсних округів, 

достатньо чітко диференційованих за характерними 

ознаками структури потенціалу природних ресурсів, 

природно-кліматичними умовами, характером та 

ефективністю використання ресурсної бази в 

національному господарстві. Ці міжрегіональні 

округи, які поєднують у собі кілька областей, 

відповідають у просторовому фракталі 

природокористування міжобласному рівню 

формування інтегративних природно-господарських 

утворень. Тому господарський простір має вигляд 

інтегративної бази сталого розвитку територій 

України внаслідок синергетичного поєднання 

економічного, соціального та природно-ресурсного 

контентів діяльності людини. Саме він виконує 

об’єднуючу функцію щодо створення ефективної, 

цілісної національної економіки із забезпеченням 

регіональної економічної інтеграції на засадах 

гармонізації інтересів при рівноправному партнерстві 

суб’єктів публічного управління, бізнесу і населення 

країни, а також у процесах ущільнення виробничо-

господарської, міжрегіональної та міжгалузевої 

взаємодії. 
У сучасних умовах господарювання слід своєчасно 

вживати адекватні реальній ситуації заходи 
цілеорієнтованого впливу на процес суспільного 
відтворення (макроекономічні параметри, галузеві 
структури виробництва, ціни і грошово-фінансові 
потоки). З погляду світоглядно-методологічного, 
теоретичного і науково-практичного осмислення, слід 
зосередити увагу на принципових питаннях 
методологічного забезпечення системи управління, 
пов’язаних із визначенням: потенційно-факторних 
детермінант матеріальної, соцієтальної, факторної та 
системно-універсальної природи; вихідних положень 
теорії управління розвитком стратегічного потенціалу; 
архітектури ієрархічної системи стратегічного 
потенціалу та складу пріоритетних елементарних 
компонент. Оскільки стратегічний потенціал України 
являє собою сукупність граничних ресурсів, резервів і 
можливостей різної природи, які використовуються з 
метою гармонізації та досягнення визначених 
енергетичних, екологічних, техніко-технологічних, 
соціально-економічних та інших цілей, для 
забезпечення збалансованості функціонування 
національного господарства доцільно зосередити 
увагу на пошуку шляхів раціонального використання 
природно-ресурсних активів з позицій досягнення 
достатнього рівня економічної безпеки і сталого 
розвитку. 

Запропонований засіб візуалізації просторової 

системи управління природно-ресурсними активами 

(рис. 2) у форматі метапростору архітектури 

стратегічного потенціалу економіки України дає 

можливість визначити та оцінити світоглядно-

методологічну основу розвитку держави.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Формат метапростору архітектури стратегічного потенціалу економіки України 
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Умовою досягнення поставлених цілей є 

впорядкованість видобутку й освоєння матеріальних 

потенціалів, їх раціональне використання у складі 

факторних та соцієтальних груп. Таким чином, за 

наведеним форматом можна описати реальні здатності 

елементарних потенціалів (будь-якої групи) та їхніх 

похідних, які, маючи неоднакову фізичну природу та 

просторову концентрацію на теренах держави, 

спроможні інкорпоруватися (переноситися) до 

масштабів потенціалу інших регіонів (у разі 

переформатування регіональної карти), а також бути 

освоєними й використовуватися за потребами 

відповідно до умов і вимог рівня результативності 

функціонування певного регіону чи територіального 

округу загалом. 

Разом з тим функціонування економічного 

метапростору держави передбачає перебудову 

регіональної карти України саме за каскадним 

форматом ущільнення виробничо-господарської, 

міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії. У свою 

чергу, це можливо з використанням європейських 

економіко-статистичних принципів, склад яких 

визначено згідно з вимогами Угоди про асоціацію 

України з країнами-членами ЄС (для формування в 

нашій державі макрорегіонів за доцільним форматом 

NUTS-II, що визнано міжнародними експертами). 

Регіональну карту України пропонується 

формалізувати за 10-ма територіальними природно-

господарськими округами (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема трансформації метапростору стратегічного потенціалу держави за форматом територіальних 

природно-господарських округів: 

 

 

 
У межах зазначених округів передбачається більш 

широка варіативність об’єднання елементарних 
потенціалів будь-якої природи, однак саме від 
результативності реалізації дії потенціалів системно-
універсального функціонування більшою мірою 
залежатиме освоєння матеріальної компоненти в 
єдиному полі функціонування природно-ресурсних 
активів. Масштаби розвиненості стратегічного 
потенціалу територіальних природно-господарських 
округів залежать від сукупності факторів, зокрема: 

наявних чи залучених ресурсів, сукупних резервів 
і можливостей та, більшою мірою, кількісних вимірів 

стратегічного потенціалу, обумовлених якістю, 
щільністю й спрямованістю простору взаємодії 
пріоритетних елементарних потенціалів, які 
реалізуються лише з використанням потенціалів 
системно-універсального функціонування та 
сформованого на основі соцієтальної групи 
комунікаційного синергетичного резерву сталого 
розвитку; 

стану внутрішнього середовища (територіального 
простору), яке визначається: реальними умовами 
функціонування національного господарства (у тому 
числі в межах певного регіону, територіального 

Стратегічний 
потенціал 
економіки 
держави 

Київський  

Дніпропетровський  

Івано-

Франківський  

Вінницький  

Черкаський  

Кримський  

 
Донецький   

Харківський  

Одеський  

Львівський  

МЕТАПРОСТІР 

Тимчасово окуповані 

                   – прямі зв’язки;                      – опосередковані зв’язки 
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округу), які формують і сучасний технічний, і 
технологічний рівень виробництва в державі; 
ступенем інноваційного нормативно-правового 
забезпечення процесів формування стратегічного 
потенціалу та управління природокористуванням; 
галузевими обмеженнями і перешкодами, які існують 
у певному регіоні та державі загалом, що обумовлено 
масштабами й характером попиту і збалансованістю 
відносин у природно-ресурсній сфері; характером, 
етапами реалізації та дієвістю сучасної політики 
природокористування, стратегії забезпечення 
переходу до сталого розвитку держави та її регіонів. 

Висновки. В Україні як державно організованому 
довкіллі зовнішні та внутрішні геоекономічні, 
геополітичні й просторові трансформації економічних 
і ресурсно-функціональних потоків з урахуванням 
інституційної гібридності світової економічної 
системи вказують на нагальну необхідність у площині 
визначення ціннісно-орієнтованих домінант та 
докорінних змін у розбудові територіальних 
природно-господарських округів. Запропоновано 
інноваційний концептуально-аналітичний підхід до 
визначення інтегративної бази сталого розвитку 
територій, який ґрунтується на ідеї формування 
господарського простору, створює реальні умови для 
впорядкування та розвитку територіальної 
економічної інтеграції, поєднання інтересів суб’єктів 
публічного управління, господарюючих структур 
бізнесу та населення країни на комунітарних засадах і 
принципах рівноправного партнерства.  

Обґрунтовано, що концептуальні положення щодо 
п’яти пріоритетних для управління природно-
ресурсними активами в Україні функціоналів 
забезпечують: покращення стану внутрішнього і 
макросередовища; задоволення потреб в освоєнні 
матеріальної групи потенціалів та поступового 
нарощення їх масштабів; конкурентоспроможність 
інноваційних ідей нагромадження потенціалів 
системно-універсального функціонування; 
удосконалення технологій управління 
природокористуванням; запровадження у практику 
дієвого інформаційно-методичного забезпечення для 
ущільнення міжгалузевих і міжрегіональних 
взаємозв’язків за новим форматом регіональної карти 
держави. З’ясовано, що комплекс пріоритетних 
функцій просторової системи управління природно-
ресурсними активами, визначений за результатами 
формування архітектури стратегічного потенціалу 
економіки держави, розкриває змістовні ознаки 
напрямів ефективного розвитку національного 
господарства з визначенням певних конкурентних 
переваг як галузей, так і територій.  

На результативність функціонування економічного 
метапростору держави суттєво впливає фактор 
перебудови регіональної карти саме за каскадним 
форматом ущільнення виробничо-господарської, 
міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії. Це 
можливо з використанням європейських економіко-
статистичних принципів, передбачених вимогами 
Угоди про асоціацію України з країнами-членами ЄС. 
В Україні доцільно виділити 10 територіальних 
природно-господарських округів за форматом NUTS-

II, а також розробити й реалізувати концепт ключових 
засад ліберально-суспільної ринкової моделі 
просторового розвитку в контексті забезпечення 
сталого розвитку держави та її регіонів. 

 

Список використаних джерел 
1. Преобразование нашего мира: повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 
года : Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 25 сентября 2015 года A/70/L.1) 70/1 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15 
/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement. 

2. Ібатуллін Ш. Використання фракталів у 
дослідженні структури економічного простору / 
Ш. Ібатуллін // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 46–48. 

3. Оліферук С.І. Економічний простір: сутність, 
ознаки та структура / С.І. Оліферук // Формування 
ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6 (133). – 
С. 74–79. 

4. Фащевський М.І. Сутність і структура 
економічного простору / М.І. Фащевський, 
Л.Г. Чернюк // Продуктивні сили України. – 2006. – 
№ 1. – С. 20–31. 

5. Просторовий розвиток регіону: соціально-
економічні можливості, ризики і перспективи : 
[монографія] / за ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. – Л. : 
Інститут регіональних досліджень НАН України, 
2011. – 256 с. 

 

References 
1. Оrganizaciya obedinennyx nacij (2015). 

Preobrazovanie nashego mira: povestka dnya v oblasti 
ustojchivogo razvitiya na period do 2030 goda/ 
rezolyuciya, prinyataya generalnoj assambleej 25 
sentyabrya 2015 goda a/70/l.1 [The United Nations. The 
Transformation of our World: An Agenda for Sustainable 
Development until 2030 / Resolution adopted by the 
General Assembly on September 25, 2015 (A/70/L.1 - 
70/1). – Retrieved from: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192
.pdf?OpenElement. 

2. Ibatullіn, Sh.I. (2011). Vikoristannya fraktalіv u 
doslіdzhennі strukturi ekonomіchnogo prostoru [Using 
fractals in the study of the structure of economic space]. 
Ekonomіst, 4, 46–48 [in Ukrainian]. 

3. Olіferuk, S.I. (2012). Ekonomіchnij prostіr: sutnіst, 
oznaki ta struktura [Economic space: essence, features 
and structure]. Formuvannya rinkovix vіdnosin v Ukraїnі, 
6 (133), 74–79 [in Ukrainian]. 

4. Fashhevskij, M.I. & Chernyuk, l.G. (2006). Sutnіst 

і struktura ekonomіchnogo prostoru [The essence and 

structure of the economic space]. Produktivnі sili Ukraїni, 

1. 20-31. [in Ukrainian]. 

5. Shevchuk, L.T. (Eds.). (2011). Prostorovij rozvitok 

regіonu: socіalno-ekonomіchnі mozhlivostі, riziki і 

perspektivi [Spatial development of the region: socio-

economic opportunities, risks and prospects]. Lvіv: 

Institut regіonalnix doslіdzhen [in Ukrainian]. 

 

Стаття надійшла до редакції 24 березня 2018 року 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement


ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ 

 

 43 

УДК 303 : 502 : 33 : 330.131 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД ПОГІРШЕННЯ/ЗНИЩЕННЯ  

ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 

 

DETERMINATION OF ECONOMIC DAMAGE FROM DETERIORATION/DESTRUCTION  

OF ECOSYSTEM SERVICES 

 

Оксана ВЕКЛИЧ, 

доктор економічних наук,  

Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України», Київ 

Oksana VEKLYCH, 

Doctor of Economic Sciences, 

Public Institution «Institute of Environmental 

Economics and Sustainable Development of the National 

Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv 

 

Уперше наведено визначення економічного збитку від погіршення/знищення екосистемних послуг, а також 

здійснено його аналітичну структуризацію. Запропоновано та розкрито логіко-структурну схему, що описує 

алгоритм послідовності дій та розрахунків для вартісного вимірювання зазначених збитків з метою 

подальшого обґрунтування рекомендацій додаткового наповнення місцевих бюджетів і залучення адресних 

інвестицій для запровадження проектів, спрямованих на збереження та відновлення екосистем. 

Ключові слова: екосистемні послуги, економічна оцінка, економічний збиток. 

 

The definition of economic damage from the deterioration/destruction of ecosystem services and analytical 

structuring of the economic loss from it were given for the first time. It was proposed and disclosed the logic-structural 

scheme that describes the algorithm of the sequence of actions and calculations for carrying out the cost estimation of 

damage from deterioration/destruction of ecosystem services in order to further substantiate the recommendations for 

additional filling of local budgets and attraction of targeted investments for implementation of projects aimed at 

conservation and restoration ecosystems. 

Key words: ecosystem services, economic evaluation, economic damage. 

 

Постановка проблеми. У новітній 2017 року 

доповіді виконавчого директора Програми Організації 

Об’єднаних Націй з навколишнього середовища «На 

шляху до планети, вільної від забруднення» 

(«Towards a pollution-free planet») забруднення 

довкілля визначено як «введення речовин і енергії в 

навколишнє середовище з впливом, що загрожує 

здоров’ю людей, природним ресурсам та 

екосистемам. Воно також погіршує використання 

довкілля для роботи та відпочинку, створюючи 

загрозу культурним, духовним і естетичним 

цінностям, завдяки яким люди долучаються до 

багатства та різноманітності як природних, так і 

штучно створених оточуючих середовищ». Водночас, 

аналізуючи прогалини в нинішній світовій політиці 

протидії забрудненню навколишнього природного 

середовища, окремою позицією зазначена 

«недооцінка цінності, невидимість цінностей 

екосистеми та екстерналізація витрат на 

забруднення». У доповіді наголошується, що саме 

така ситуація «призвела до збитків і надмірного 

використання ресурсів, поводження з екосистемами 

як звалищами та стоками для відходів без повного 

усвідомлення екологічних наслідків» [1].  

Практика господарювання свідчить, що 

екосистемні товари/послуги впродовж десятиліть 

залишаються недооціненими і з боку влади, і бізнесу, 

і суспільства, об’єктивно спричиняючи появу 

невиправних втрат природного капіталу і 

біорізноманіття, а відтак – людського добробуту. 

Адже, згідно з базовим визначенням економічного 
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змісту екосистемних послуг офіційними джерелами 

ООН, екосистемні послуги/товари – це «внески 

екосистем у вигоди, які використовуються в 

економічній та іншій людській діяльності» [2, с. 155–

156]. Тому втрата екосистемних послуг через 

порушення, деградацію чи знищення якості 

екосистем, що їх генерують, є очевидною втратою 

певних вигод суспільства, завдаючи збиток 

національній економіці. Отже, першочерговим 

завданням є формування спільного розуміння 

життєвої важливості економічного врахування внесків 

або втрат екосистемних послуг для функціонування 

суспільства, у тому числі шляхом інтеграції наукових 

досліджень у процеси обґрунтування відповідних 

управлінських рішень, здійснення адекватних 

інституціональних змін, що, у свою чергу, дасть змогу 

використовувати більш ємні підходи до оцінювання 

економічного прогресу, які б ураховували вплив стану 

й змін довкілля на економічне зростання та 

забезпечували прийняття аргументованих рішень при 

розробці державної, регіональної і локальної 

соціально-економічної та екологічної політики. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Результати деталізованого аналізу вітчизняних 

тематичних наукових джерел О.В. Врублевської, 

Є.В. Мішеніна, Н.В. Олійника, І.П. Соловія, 

Т.Я. Кулешника, Л.Г. Мельника, І.Г. Дегтярьової, 

І.М. Сотник, Т.В. Горобченко, Т.В. Могиленець, 

Л.Д. Загвойської, Н.В. Дегтярь, О.З. Петрович, 

Н.Г. Луців, Н.К. Шапочки, Ю.Ю. Несторяка та інших 

свідчать, що українською науковою спільнотою 

започатковано дослідження засад концепції 

екосистемних послуг, зокрема виокремлення 
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понятійного апарату останніх, здійснення їх 

класифікації, визначення економічної цінності видів 

екосистемних послуг на конкретних прикладах, та 

виявлено надзвичайну актуальність розроблення 

проблематики економіки цих послуг. Зазначене 

підтверджується відповідними позиціями Закону 

України «Про основні положення (Стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 

2020 року» від 21 грудня 2010 року. Зокрема, у 

документі застосовано термін екосистемні послуги, 

передбачено проведення у термін до 2015 р. 

інформаційної кампанії стосовно їх цінності на 

прикладі екосистем України, а також подальше 

застосування вартісної оцінки цього виду послуг [3].  

Крім того, у процесі одночасно виконаного 

оглядового аналізу вітчизняних та зарубіжних 

фахових джерел не виявлено спеціалізованих 

публікацій щодо вартісного виміру збитків від 

погіршення/знищення екосистемних послуг, попри 

численний теоретичний і проектний доробок з 

економічної оцінки їх певних видів [4]. Зміст 

останньої полягає у визначенні економічного збитку 

від погіршення здоров’я населення України внаслідок 

споживання забрудненої питної води. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-

методологічних засад визначення економічного 

збитку від погіршення/знищення екосистемних 

послуг.  

Виклад основного матеріалу. Екосистеми є 

джерелом численних природних послуг, які мають 

неоціненне значення для належного функціонування 

навколишнього середовища, економічного і 

соціального розвитку. Йдеться про послуги з 

постачання, пов’язані, як правило, із забезпеченням 

звичними природними ресурсами (наприклад, 

продовольством, водою, деревиною, волокнистими 

матеріалами); регулювання, що сприяють належній 

якості довкілля (наприклад, клімату, води); культурні, 

які генерують нематеріальні вигоди, одержувані від 

екосистем, забезпечуючи задоволення рекреаційних, 

естетичних і духовних потреб. Йдеться, нарешті, про 

комплекс підтримуючих послуг, необхідних для 

урівноваження природних процесів й екосистем 

загалом та виробництва всіх інших послуг природи 

(наприклад, ґрунтоутворення, фотосинтез і кругообіг 

біогенних речовин), які, слід зауважити, не 

підлягають вартісній оцінці [5, с. 6].  

Екосистемні функції, що раніше вважалися 

невичерпними, насправді не безмежні та існують 

завдяки природному біологічному різноманіттю, 

будь-які порушення котрого неминуче призводять до 

зниження їх ефективності. Попит на перші три групи 

екосистемних послуг постійно зростає, проте 

одночасно знижується здатність їх продукувати 

внаслідок неухильного погіршення стану та ємності 

екосистем. Це обумовлено багатьма чинниками, 

зокрема значною мірою посиленням антропогенного 

тиску на природу, що спричиняє скорочення 

біорізноманіття, руйнування природних комплексів і 

деградацію життєво важливих екосистемних функцій, 

становлячи реальну загрозу для здоров’я людей. До 

речі, за даними ЮНЕП, у подальшому на тлі нинішніх 

тенденцій глобальне використання природних 

ресурсів на душу населення до 2050 року зросте на 

70 % [6]. 

Окрім того, погіршення/знищення екосистемних 

благ завдає істотного економічного збитку, хоча 

зазвичай вартість екосистемних послуг не 

враховується у процесі грошової оцінки та прийняття 

управлінських рішень [7]. У зв’язку з цим варто 

навести вражаючі цифри розрахунку економічної 

вартості 17 екосистемних послуг для 16 біомів, 

здійсненого 1997 року групою провідних учених на 

чолі з Р. Констанзою, результати якого виявили, що 

для всієї біосфери вартість внеску екосистемних 

послуг оцінюється в діапазоні 16–54 трлн дол. США в 

рік (10
12

) і становить у середньому 33 трлн дол. США. 

З урахуванням внеску екосистемних послуг при 

оцінках економічного зростання, як підкреслюють 

автори проведеного дослідження, «робить очевидним 

той факт, що екосистемні послуги забезпечують 

важливу частину загального вкладу в добробут 

людства. Нам необхідно почати надавати відповідну 

вагу природному капіталу, котрий надає ці послуги; в 

іншому випадку в недалекому майбутньому добробут 

людства може значно погіршитися» [8, с. 202].  

Отже, формування певних вигод для добробуту 

громадян визначається як головна економічна ознака 

функціонування екосистемних товарів/послуг, що 

об’єктивно потребує адекватного грошового 

оцінювання їх внеску в суспільний дохід. Тому 

проведення економічного аналізу цінності 

екосистемних послуг, упровадження його результатів 

у процеси прийняття економічних і політичних 

рішень мають принципово важливе значення. 

Спираючись на змістовне наповнення 

екосистемних послуг з економічних позицій, логічним 

є висновок про те, що методологічну та методичну 

основу визначення величини завданої шкоди 

екосистемним товарам/послугам як активам 

навколишнього природного середовища становить, на 

наш погляд, економічна оцінка деградаційних змін їх 

стану, що фіксують зниження потоку та якості 

екосистемних товарів, утрату здатності надавати 

широкий спектр екосистемних послуг або 

зниження/втрату їх споживання бенефіціарами. 

Засадничий розвиток і поглиблення цієї сентенції 

слугуватимуть подальшому розкриттю наукових 

підходів до параметризації конкретного економічного 

збитку від погіршення/знищення певного виду 

екосистемних послуг. 

При цьому слід зважати на те, що згідно з 

міжнародним стандартом еколого-економічного 

обліку «деградація – це зміна стану активів 

навколишнього середовища, котра знижує їх здатність 

надавати широкий спектр екосистемних послуг та з 

урахуванням того, в якій мірі ця здатність може 

зменшуватися завдяки діям економічних суб’єктів, 

включаючи домашні господарства» [9, с. 158]. 

Водночас варто нагадати, що «оцінка збитку 

навколишньому природному середовищу полягає у 

визначенні фактичних і можливих 

(попереджувальних/відвернених) матеріальних і 

фінансових втрат і збитків від зміни (погіршення 
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внаслідок антропогенного впливу або поліпшення в 

результаті проведення природоохоронних заходів) 

якісних і кількісних параметрів навколишнього 

природного середовища в цілому і його окремих 

еколого-ресурсних компонентів» [10]. Тому можна 

констатувати, що економічний збиток від 

погіршення/знищення екосистемних послуг – це 

грошова оцінка наслідків негативних змін (деградації) 

їх стану, зниження потоку та якості екосистемних 

товарів, здатності надавати широкий спектр 

екосистемних послуг, а також суспільні втрати, 

спричинені завданою шкодою екосистемним 

товарам/послугам, і витрати на ліквідацію їх 

деградації.  

Відтак, на нашу думку, економічний збиток від 

погіршення/знищення екосистемних послуг 

визначається вартісним оцінюванням сумарної 

величини завданої їм шкоди, обсягом відповідних 

суспільних витрат і фінансових ресурсів для 

заміщення певних видів екосистемних послуг, 

утрачених повністю або частково, а також затрат, 

необхідних для запобігання шкоді від негативних 

соціоекономічних і екологічних наслідків втрат 

екосистемних послуг та їх усунення. Підмогою для 

проведення такого оцінювання є відомі базові 

законодавчі документи, в яких розкриті теоретичні та 

методичні засади економічного збитку від 

забруднення навколишнього природного середовища, 

що є аксіоматичними та не втратили свого значення і 

донині, а також тематично відповідні чинні 

нормативні акти Кабінету Міністрів України і 

Міністерства екології та природних ресурсів України 

[11]. На безумовну увагу заслуговують і результати 

фахових наукових досліджень, дотичних до цієї 

проблематики. 

Із низки офіційних документів та фахових 

публікацій, які містять поглиблені методологічні та 

методичні підходи до можливостей оцінки 

екосистемних послуг і більш повного виявлення 

цінності їх конкретних видів, доцільно 

використовувати ті, що утворюють основу для 

подальшого обґрунтування процесу визначення 

вартісного виміру збитків від деградації екосистемних 

послуг. У цьому контексті на особливу увагу 

заслуговують вибіркові положення двох документів – 

«Системи еколого-економічного обліку: 

експериментальний екосистемний облік» («System of 

Environmental-Economic Accounting – Experimental 

Ecosystem Accounting») [2], прийнятої Статистичною 

комісією ООН 2014 року, та уточнюючого його 

минулорічного документа цього ж органу «Технічні 

рекомендації з підтримки системи еколого-

економічного обліку 2012 – Експериментальний 

екосистемний облік» («Technical Recommendations in 

support of the System of Environmental-Economic 

Accounting 2012 – Experimental Ecosystem 

Accounting») [12]. Вони містять детальні практичні 

рекомендації щодо:  

 особливостей оцінювання стану екосистеми, 

яке, зокрема, залежить не лише від комплексу 

конкретних екосистемних послуг, а й поточних схем 

природокористування та управління природними 

ресурсами; 

 специфіки вимірювання ємності (потужності) 

екосистеми, яке має більш гіпотетичний характер, 

проте найбільш пов’язане з проблематикою оцінки 

деградації екосистем;  

 порядку визначення остаточних (фінальних) 

екосистемних послуг, одночасно приділяючи увагу 

проміжним (тобто таким, які відображають потік 

послуг між активами екосистеми), ураховуючи внесок 

усіх екосистем і пов'язаних з ними екосистемних 

процесів, сприяючи кращому розумінню потенційних 

наслідків економічного виробництва та споживання 

для активів екосистеми; 

 підходів до оцінювання деградації екосистем та 

їх послуг. Насамперед йдеться про зв’язок між 

потужністю і деградацією екосистем, акцентуючи на 

тому, що деградація визначається залежно від 

погіршення стану екосистемного активу внаслідок 

економічної та іншої діяльності людини. По-друге, 

розкриваються особливості вимірювання активу 

екосистеми на основі очікуваного потоку послуг або 

його ємності. Водночас застерігається, що в будь-

якому випадку лише та частина зниження, що 

пов’язана з діяльністю людини, повинна розглядатися 

як деградація, тобто економічна оцінка виключає 

розрахунок шкоди внаслідок дії стихійних лих та 

катастрофічних природних явищ. По-третє, 

наводяться підходи до оцінювання деградованих 

екосистем та підкреслюється, що «незважаючи на те, 

що деградація екосистеми найбільш доцільно може 

вимірюватися з точки зору змін у рахунку грошових 

коштів екосистеми або в контексті екосистемної 

ємності (потужності), деградація також буде 

відображена в вимірах змін умов екосистеми та, 

залежно від того, як використовується екосистема, в 

потоках екосистем послуг (оскільки очікуваний потік 

екосистемних послуг в кінцевому рахунку з часом 

зменшиться внаслідок деградації екосистем). 

Важливо забезпечити узгодженість підходу до різних 

компонентів обліку екосистем» [12]. По-четверте, 

висувається припущення про доцільність 

використання орієнтовних (потрібних, тобто не 

фактичних) витрат для відновлення екосистеми до її 

стану на початку звітного періоду (настання 

деградації). Одночасно застерігається, що «підходи 

щодо відновлення вартості не є переважними, 

оскільки вони не відображають зміну вартості 

пов’язаних послуг через втрату стану екосистеми та їх 

невиявлення (тобто фактично сплачені витрати)» [12]. 

При цьому допускається, що «зміна загальної вартості 

відновлення між двома моментами часу може бути 

альтернативною оцінкою деградації» [12].  

Для виконання вартісного виміру збитків від 

погіршення/знищення екосистемних послуг потрібно 

чітко уявляти послідовність необхідних дій та 

розрахунків. Творче опрацювання цього завдання дало 

змогу запропонувати логіко-структурну схему, що 

описує відповідний алгоритм і загальні кроки 

здійснення такого виміру (рис.). 
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Варто наголосити, що наукова покрокова 

реалізація запропонованого алгоритму вартісного 

виміру збитків від погіршення/знищення 

екосистемних послуг (позиції 1–11) є логічно 

послідовною та прозорою щодо подальших 

відповідних управлінських дій з урахуванням 

грошової оцінки деградованих екосистемних послуг і 

необхідних затрат для стабілізації та покращення не 

лише їх стану, а й трансформованої соціально-

економічної ситуації, що спричинена їх впливом, 

шляхом додаткового наповнення місцевих бюджетів 

завдяки розробленню та запровадженню 

компенсаційних механізмів (наприклад, позиція 12). 

Тому проведення досліджень та визначення вигод від 

збереження екосистемних послуг локального, 

регіонального і навіть національного рівня, що 

проявляються в різних формах і сферах, набувають 

виняткового значення, оскільки виявлення та 

конкретизація цих вигод підлягає переведенню їх у 

практичну площину отримання додаткових доходів і 

для населення, і господарюючих суб’єктів. 

Така інформація також надзвичайно актуальна для 

локальних рівнів управління природогосподарськими 

комплексами, оскільки може бути економічним 

базисам обґрунтування пропозиції щодо залучення 

адресних інвестицій для запровадження проектів, 

спрямованих на збереження та відновлення екосистем 

(позиція 13). 

Висновки. Узагальнення фахових джерел з 

проблематики економічної оцінки екосистемних 

послуг виявило інтенсифікацію наукових зусиль і 

відповідних розробок. Водночас з’ясовано, що в 

Україні процес економічної оцінки екосистемних 

послуг та економічного збитку від їх 

погіршення/знищення досі перебуває на стадії 

усвідомлення їх важливості, причому науково-

понятійний апарат економіки екосистемних послуг ще 

не набув достатнього поширення навіть серед 

науковців, не кажучи вже про рівень обізнаності з цих 

питань працівників органів державної влади та 

самоврядування, а також керівників приватних 

структур, землевласників і користувачів природних 

ресурсів. 

Проте, як доведено результатами численних, 

переважно зарубіжних, наукових досліджень, «будь-

яка шкода, завдана природі, тягне прямі економічні 

наслідки, які нами систематично недооцінюються. 

Перетворивши вартість природного капіталу з 

абстрактного поняття в конкретні цифри, зрозумілі 

для економіки і для суспільства, ми створимо 

фактичний матеріал, на основі якого можна буде 

приймати більш точні і ефективні з точки зору витрат 

рішення» [13]. Керуючись цим, визначено поняття 

економічного збитку від погіршення/знищення 

екосистемних послуг і здійснено його аналітичну 

структуризацію, що сприятиме подальшому 

розкриттю наукових підходів до параметризації 

конкретного прояву економічного збитку від 

погіршення/знищення екосистемних послуг у 

конкретній природно-господарській системі. 

Для виконання вартісного виміру збитків від 

погіршення/знищення екосистемних послуг 

запропоновано алгоритм необхідних дій та 

розрахунків, послідовно репрезентованих і розкритих 

логіко-структурною схемою відповідних ітераційних 

кроків. Це пов’язано з тим, що потреба в такій 

інформації є надто нагальною не лише для 

економічного врахування втрат екосистемних послуг 

при оцінюванні зростання економіки, а й локальних 

рівнів управління природно-господарськими 

комплексами. Вона може стати достовірною базою 

для обґрунтування пропозицій, по-перше, щодо 

додаткового наповнення місцевих бюджетів завдяки 

розробленню та запровадженню відповідних 

компенсаційних механізмів, а по-друге, щодо 

залучення адресних інвестицій для запровадження 

проектів, спрямованих на збереження та відновлення 

екосистем. Тому подальша концентрація наукових і 

прикладних фахових зусиль на розкритті засад 

концепції екосистемних послуг та опрацювання 

різнобічних тематичних позицій їх економіки, 

формуючи її теоретико-методологічне підґрунтя, 

мають конститутивне значення як для розроблення 

відповідних методичних підходів до їх оцінювання, 

так і подальшого впровадження отриманих 

результатів у процеси прийняття економічних, 

управлінських і політичних рішень, адекватних 

еколого-економічним реаліям. 
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Досліджено теоретико-методологічні засади екосистемного оцінювання збитків від забруднення водних 

ресурсів. Вперше обґрунтовано наукові підходи до такого оцінювання за об’єктами втрат, що включають три 
основні аспекти: орієнтацію на розвиток теорій втрат екосистемних послуг, екологічного ризику й деградації 
водної екосистеми. Запропоновано алгоритм та концептуальну схему екосистемного оцінювання збитків від 
забруднення водних ресурсів, які можуть бути застосовані під час формалізації їх вартісного виміру.  

Ключові слова: екосистемний підхід, збитки від забруднення, вартісний вимір, водні ресурси.  
 
The theoretical and methodological principles of ecosystem assessment of losses from pollution of water resources 

are researched. For the first time scientific approaches to ecosystem assessment of losses from water pollution by 
objects of losses, which include three main aspects: orientation to the development of the theory of losses of ecosystem 
services, the theory of ecological risk and the theory of degradation of the water ecosystem, are grounded. The 
algorithm and conceptual scheme of ecosystem estimation of losses from pollution of water resources which can be 
applied at formalization of their value measure is offered. 

Key words: ecosystem approach, damage from pollution, cost measurement, water resources.  

 

Постановка проблеми. Аналіз досвіду 

екологічної діяльності розвинутих європейських 

країн, які є членами Організації економічного 

співробітництва й розвитку (ОЕСР), свідчить, що, 

незважаючи на національні особливості оцінювання 

збитків від забруднення довкілля, практично в усіх 

розвинутих країнах контролюється рівень 

концентрацій забруднювальних речовин, а також 

обсяги викидів від окремих виробництв та їх якісні 

характеристики з метою оцінювання й відшкодування 

збитків, що завдаються довкіллю, у контексті 

реалізації Директиви ЄС «Про екологічну 

відповідальність» (2004/35/EC) [1], транспозицію якої 

всі країни-члени ЄС завершили в липні 2010 р. Тоді 

як у державах Східної Європи, зокрема й Україні, 

режим екологічної відповідальності в основному 

зосереджено на оцінці прямого економічного збитку з 

метою нарахування й стягнення його грошового 

відшкодування державі (що практично є санкцією), а 

не на усунення шкоди чи обмеження її наслідків та 

попередження можливих прямих чи опосередкованих 

збитків у майбутньому.  

Тому розвиток наукових досліджень, що 

стосуються формалізації й параметризації вартісного 

виміру негативних наслідків господарювання під 

кутом зору екосистемного оцінювання збитків та 

компенсаційних механізмів їх відшкодування, 

набувають першочергового значення в сучасній 

ринковій системі господарювання. В остаточному 

підсумку від їх практичного застосування залежить не 

лише можливість продовження чи припинення 
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діяльності господарюючих суб’єктів-забруднювачів, 

але й нарощення екологічного потенціалу певної 

території, переваги від якого в умовах ринку можуть 

сприяти підвищенню конкурентної та фінансової 

спроможності територіальних громад. Таким чином, у 

зазначеному контексті розробка наукових підходів до 

екосистемного оцінювання вартісного виміру прямих 

та опосередкованих негативних наслідків 

забруднення довкілля, зокрема водних ресурсів, 

набуває особливої актуальності.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Великий науковий внесок у дослідження загальних 

проблем визначення збитків від забруднення довкілля 

та оцінки негативних наслідків господарської 

діяльності на навколишнє природне середовище 

зробили вітчизняні й зарубіжні учені: О.Ф. Балацький, 

С.Н. Бобильов, О.О. Веклич, С.М. Волошин, 

Б.М. Данилишин, Л.В. Жарова, А.Б. Качинський, 

С.М. Козьменко, Л.Г. Мельник, Є.В. Мішенін, 

О.І. Пашенцев, І.М. Потравний, О.Г. Рогожин, 

А.В. Степаненко, О.М. Теліженко, С.К. Харічков, 

М.А. Хвесик, Є.В. Хлобистов, Є.О. Яковлєв та інші. 

На сучасному етапі поглиблення інституціональних 

трансформацій окреслена проблематика також не 

втрачає своєї актуальності через недостатню 

дослідженість у контексті вимог, установлених 

природоохоронними директивами ЄС. Зокрема, 

залишаються маловивченими питання розробки 

наукових засад екосистемного визначення збитків від 

забруднення довкілля, зокрема водних ресурсів, 

ураховуючи напрями формалізації їх вартісного 

виміру за об’єктами втрат.  
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Таким чином, мета статті полягає в розробці 
наукових підходів до екосистемного визначення 
збитків унаслідок забруднення водних ресурсів за 
об’єктами втрат з урахуванням формалізації їх 
вартісного виміру. 

Виклад основного матеріалу. Апріорі залежно 
від механізму впливу повний збиток від негативних 
наслідків господарювання можна розподілити на 
прямий (безпосередній) та непрямий 
(опосередкований).  

Якщо вплив на людину прямих збитків може 
проявитися безпосередньо через погіршення здоров’я, 
самопочуття, зниження продуктивності праці тощо, то 
опосередкований, на відміну від прямого, відчутний 
через тривалий проміжок часу, може не мати чітко 
вираженого територіального спрямування і носити 
каскадний ефект (тобто вторинні дії спричиняють 
наступні і, відповідно, непрямі збитки).  

Найбільш узагальнено вплив опосередкованих 
збитків унаслідок ефективного господарювання на 
людину, яка перебуває в центрі економічних проблем 
навколишнього природного середовища, 
проявляється у вигляді втрат матеріальних ресурсів, 
негативних наслідків для рослинного й тваринного 
світу, погіршення стану об’єктів, створених 
людською працею (будівель, споруд, пам’ятників, 
машин, обладнання тощо). Попри власну специфіку 
кожного виду збитків, прямий та опосередкований 
між собою тісно пов’язані й утворюють ланцюг явищ. 
Як правило, опосередкований збиток переходить у 
безпосередній [2, с. 76].  

Так, наприклад, забруднюючі речовини потрапили 
у водні ресурси із залповими чи аварійними скидами. 
З одного боку, вони безпосередньо впливають на 
людину через споживання забрудненої води. З 
іншого, забруднюючі речовини, опинившись у водній 
екосистемі, негативно позначаються на живих 
організмах, насамперед рибних запасах, які є 
продуктом харчування. Окрім того, вони потрапляють 
у відкриту екосистему: зрошення забрудненою водою 
впливає на рослини і тварин, які ними харчуються. У 
результаті це негативно позначається на якості 
продукції тваринництва, що потрапляє в їжу людині й 
спричиняє низку різних захворювань.    

Таким чином, будь-яку зміну водної складової 
екосистеми, викликану антропогенною діяльністю, 
потрібно розглядати як наслідок завдання їй шкоди, 
що підлягає вартісній оцінці з метою її повної 
компенсації. Проте основним недоліком сучасних 
наукових підходів до оцінки збитків водним 
екосистемам є нехтування низкою чинників, зокрема: 
впливом екосистемних факторів під час визначення 
величини втрат біоресурсів, регіональних і місцевих 
особливостей водних об’єктів; несформованістю 
опосередкованих методів оцінки збитку для окремих 
видів антропогенних впливів тощо. Зауважимо, що 
застосування стандартних чинних методик 
оцінювання стосується в основному прямих збитків і 
лише частково враховує опосередковані втрати 
ресурсів водної екосистеми, орієнтуючись у 
розрахунках на свідомо мінімальний їх рівень. Тому 
слушною є думка, що недостатньо задіяними 
залишаються балансові рівняння водних екосистем і 
принципи моделювання природних об’єктів та 

процесів, тобто методи оцінювання часто мають певні 
розбіжності й не враховують низку факторів і 
параметрів впливу [3]. 

У цьому контексті зазначимо, що на сучасному 
етапі актуалізується проблема упорядкування 
прямого й опосередкованого впливу забруднених 
поверхневих і ґрунтових вод за об’єктами втрат. 
Прямі наслідки доцільно систематизувати таким 
чином: 

 потрапляння у землю забруднених вод, зокрема 
накопичення важких металів у ґрунті й рослинності; 

 деградація водних екосистем; 

 знищення риби; 

 забруднення водно-болотних екосистем і 
територій; 

 забруднення прибережних зон тощо. 
При цьому опосередковані соціально-економічні 

наслідки забруднення поверхневих і ґрунтових вод 
включають: 

 забруднення питної води (запасів поверхневих і 
ґрунтових вод), що створює загрозу для здоров’я 
населення; 

 зростання захворювань, спричинених низькою 
якістю води; 

 зниження доступності якісної питної води та 
продукції водного господарства; 

 погіршення родючості земель та якості 
сільськогосподарської продукції в результаті 
використання забрудненої води для зрошення; 

 послаблення інтересу до забруднених територій 
як зон відпочинку, рекреації, туризму тощо. 

На основі огляду сучасного міжнародного досвіду 
встановлено, що доцільно розвивати три напрями 
екосистемного оцінювання збитків від забруднення 
водних ресурсів (за екосистемними об’єктами втрат): 
по-перше, застосовувати теорію втрат екосистемних 
послуг, основу якої становить недоотримання вигод 
чи втрат від водної екосистеми; по-друге, враховувати 
екологічний ризик; по-третє, поглиблювати теорію 
деградації водної екосистеми. Джерелом аналітичної 
інформації стосовно механізмів вартісного виміру 
екосистемних послуг є низка опублікованих 
фундаментальних міжнародних досліджень, а саме: 
«Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» 
(«Millennium Ecosystem Assessment», 2005 р.), 
упроваджений на рівні ЄС проект «Економіка 
екосистем і біорізноманіття» (TEEB, 2008 р.), а також 
напрацювання у цій сфері WWF, Всесвітнього банку, 
МСОП тощо. 

У методологічному аспекті за результатами 
проведеної аналітичної оцінки водної екосистеми як 
різновиду природного капіталу з погляду сучасної 
класифікації згідно з «Оцінкою екосистем на порозі 
тисячоліття» [4] було виявлено, що до чотирьох груп 
екосистемних послуг належать і водні. Перша – 
ресурсні (забезпечуючі) – мають ринкову оцінку й 
ціну (найбільше піддається оцінюванню, що сприяло 
розробці низки відповідних чинних методик); друга – 
регулюючі (наприклад, водорегулююча функція боліт; 
запобігання повеням); третя – культурні екосистемні 
чи культурно-соціологічні; четверта – підтримуючі, 
тобто глибинні екосистемні процеси, які досі, на 
відміну від перших трьох груп, мають найбільші 
проблеми з оцінюванням (табл.). 
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Таблиця 
 

Оцінка екосистемних послуг води* 
 

Вид послуг Продукт /вигода Характеристика 
Забезпечуючі 
(продукти, що 
надходять з екосистеми) 

Прісна вода Забезпечуюча послуга прісної води може одночасно 
розглядатися і як регулююча послуга, бо прісна вода є 
необхідною для життя 

Регулюючі (вигоди від 
регулювання 
екосистемних процесів) 

Регулювання води. 
 
 
Очистка води і 
стічних вод 

Тривалість і величина водного стоку, паводків; 
поповнення запасів води у підземних водоносних 
системах. 
Екосистемне забезпечення фільтрації і видалення з води 
органічних забруднень 

Культурні  Нематеріальні 
вигоди 

Насолода від відпочинку біля води (естетичне збагачення; 
розвиток пізнавальної діяльності, рекреація тощо) 

Підтримуючі  Кругообіг води Вода циркулює в екосистемі, її кругообіг є життєво 
важливим для живих організмів 

*Джерело: систематизовано автором згідно з [5].  
 

У цьому контексті економічну оцінку втрат 

екосистемної послуги води доцільно представити 

алгоритмом, який включає чотири послідовні етапи:  

 ідентифікацію послуги водної екосистеми;  

 установлення її економічної цінності;  

 визначення одержувача вигод/втрат від 

послуги; 

 формування механізму платежів (компенсації) 

за втрату екопослуги. 

При цьому необхідно акцентувати увагу, що 

вигоди/втрати від конкретної водної екосистеми 

можуть поширюватися на значні території й 

розподілятися нерівномірно. Насамперед це 

стосується річкових систем і прояву збитків/вигоди 

вниз за течією. Така дифузія вигод/втрат накладається 

й на різні групи їх одержувачів. Наразі через 

опосередкований (прихований) характер низки втрат 

від екосистемних послуг води, їх розпорошеність між 

споживачами та недооцінку вартості цих послуг може 

відбуватися деградація водної екосистеми. 

Зауважимо, що під час формування сучасної 

методології екосистемного оцінювання збитків від 

забруднення водних ресурсів, зокрема 

опосередкованих, на особливу увагу також заслуговує 

розвиток теорії ризику як інноваційного механізму 

управління природоохоронною діяльністю. Найбільш 

узагальненим показником є екологічний ризик. З 

позицій екосистемного оцінювання збитків від 

забруднення водних ресурсів екологічний ризик 

можна розглядати як загрозу (ймовірність чи 

можливість) настання несприятливої події (аварії), що 

може спричинити незворотні шкідливі зміни, тобто 

деградацію водної екосистеми (рис.). 

 

 

Рис. Концептуальна схема екосистемного оцінюванням збитку від забруднення водних ресурсів  

(розроблено автором) 



ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

 

 52 

Узагальнення наукових матеріалів, отриманих у 

процесі дослідження антропогенної деградації низки 

різних водних об’єктів, виявило, що в усіх випадках 

простежуються однакові загальні закономірності. 

Тому стан будь-яких водних об’єктів, незалежно від 

їх генезису, виду, масштабів і місця розташування, 

можна розглядати як одну із наступних фаз цього 

процесу: рівноваги, антропогенного напруження, 

кризи, катастрофи, розвитку надзвичайної ситуації 

та екологічного колапсу [6]. 

Таким чином, теорія деградації включає різні фази 

якісного й кількісного перетворення водної 

екосистеми. Для кожної з них може бути розроблена 

спеціальна бальна оцінка, котру доцільно застосувати 

для встановлення опосередкованих збитків від 

забруднення водних ресурсів. 

Висновки. Отже, нами досліджено теоретико-

методологічні засади екосистемного оцінювання 

збитків від забруднення водних ресурсів за об’єктами 

втрат. Систематизовано прямі й опосередковані 

соціально-економічні наслідки впливу в результаті 

зазначеного. Обґрунтовано, що концептуальні 

підходи до такого оцінювання включають три основні 

аспекти, зокрема, орієнтацію на розвиток, по-перше, 

теорії втрат екосистемних послуг, в основу якої 

закладено втрати (недоотримання вигод) від водної 

екосистеми; по-друге, екологічного ризику й, по-

третє, деградації водної екосистеми. Запропоновано 

алгоритм і концептуальну схему екосистемного 

оцінювання збитку внаслідок забруднення води, а 

також проведено систематизацію її екосистемних 

послуг. Досліджено основні фази деградації водної 

екосистеми (рівноваги, антропогенного напруження, 

кризи, катастрофи, розвитку надзвичайної ситуації та 

екологічного колапсу), які доцільно застосувати під 

час формалізації вартісного виміру опосередкованих 

збитків від забруднення водних ресурсів з позицій їх 

екосистемного оцінювання.  
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Розглянуто значення актив-орієнтованого підходу для розвитку територіальних громад. Проаналізовано 

сутнісні характеристики та відмінності активів від капіталів і ресурсів. Запропоновано концептуальну 

модель формування програми розвитку територій; у межах її окремих етапів та завдань представлено 

методологічний підхід до інвентаризації й картографування активів. За показниками, що характеризують 

наявність і можливості використання активів, обґрунтовано класифікацію територіальних громад з метою 

ідентифікації пріоритетних напрямів їх розвитку. 

Ключові слова: актив, капітал, ресурс, актив-орієнтований підхід, територіальна громада. 

 

In the article role of active-oriented approach to the development of territorial communities is considered. Key 

features of the territorial assets and their distinctions from capitals and resources are described. Conceptual model of 

the development of a territorial program is proposed. In framework of its certain phases and tasks the methodological 

approach to inventory and mapping of the assets is presented. By indicators characterizing availability and possibilities 

to use the assets, the classification of territorial communities is justified in order to identify the priorities of their 

development. 

Key words: asset, capital, resource, active-oriented approach, territorial community. 

 

Постановка проблеми. Аналізуючи 

методологічні підходи до розвитку територіальних 

громад, слід зауважити, що будь-яка з них завжди 

наділена певними ресурсами – земельними, лісовими, 

водними, інфраструктурними, а також людськими. 

Однак їх наявність не завжди гарантує добробут та 

розвиток громади. Варто зважати на можливість, 

здатність та бажання її мешканців перетворити ці 

ресурси на активи. Отже, актуальним завданням є 

формування шляхів й оцінка спроможності 

використання територіальною громадою належних їй 

активів. З методологічного погляду зазначений підхід 

має бути вдосконалений за рахунок класифікації 

таких спільнот за результатами розширеної 

інвентаризації активів. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. До 

важливих ознак територіальних активів належать 

можливість їх достовірної оцінки та обґрунтованість 

очікувань щодо отримання в результаті їх 

використання економічних вигод [1, с. 179]. 

Аналогічно активи територій розглядають зарубіжні 

(Д. Шим, Д. Сігел, Д. Ван Хорн, Д. Вахович, 

Є. Брігхем) [2, с. 402; 3, с. 318] та вітчизняні вчені 

(В. Савчук) [4, с. 11]. У більшості визначень 

акцентовано на ролі активів в отриманні 

максимального прибутку. Натомість поза увагою 

залишаються питання управління активами, їх 

відтворення та ролі у забезпеченні якості життя 

населення. 

Для розвитку територіальних громад із залученням 

активів використовують низку практичних підходів. 

                                                 
© Ільїна М., 2018 

Зокрема, методологія сталого розвитку таких 

об’єднань на основі їх сильних і потенційних 

можливостей, розроблена Д. Макнайтом та 

Д. Кретцманом, передбачає оцінку ресурсів території, 

навиків та досвіду її членів, принципів і методів 

організації громади навколо актуальних для неї 

питань, планування заходів для їх розв’язання, 

реалізацію, моніторинг та оцінку [5, c. 14]. Перевагою 

запропонованого методу є його орієнтація на 

використання власних ресурсів громади та її членів, а 

також значної кількості інструментів для оцінки й 

мобілізації спільнот [6]. Останнє включає такі етапи: 

інвентаризацію наявних та прихованих ресурсів і 

потенціалу; систематизацію інформації про навики, 

вміння та досвід членів громади; оцінку їх 

підприємницького досвіду й хисту; аналіз напрямів 

використання визначених навиків на благо громади.  

Мета статті полягає в розробці та обґрунтуванні 

методологічного підходу до класифікації 

територіальних громад за результатами розширеної 

інвентаризації (картографування) належних їм 

природних, інфраструктурних і соціальних активів. 

Виклад основного матеріалу. Методичний підхід 

до розробки програми сталого розвитку 

територіальної громади на основі її активів має 

включати такі етапи, як визначення природно-

ресурсного забезпечення території (природних 

ресурсів, їх стану і режиму використання); аналіз її 

інфраструктурного забезпечення (будівель, доріг); 

оцінка діяльності промислових підприємств, що 

функціонують на території громади; аналіз видів 

економічної діяльності, здійснюваної в її межах; 

формування переліку громадських організацій, 
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професійних асоціацій, благодійних фондів, 

державних дорадчих служб, міжнародних організацій 

технічної допомоги з метою встановлення напрямів 

співпраці громади з ними; інвентаризація та 

визначення індивідуальних навиків, умінь, досвіду і 

зв’язків її членів; опис історичної та культурної 

спадщини громади; розробка т.зв. карти активів, що 

включатиме їх перелік, розташування, обсяг та 

зв’язки з іншими активами; окреслення пріоритетних 

напрямів розвитку спільноти з урахуванням наявних 

активів; підготовка програми розвитку територіальної 

громади (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Концептуальна модель формування програми розвитку територій на основі актив-орієнтованого підходу 

1. Аналіз стану території громади: 

1.1. Визначення природно-ресурсного забезпечення території. 

1.2. Аналіз інфраструктурного забезпечення. 

1.3. Організація банку даних щодо підприємств, котрі функціонують на території громади. 

1.4. Аналіз видів економічної діяльності, здійснюваної в межах території. 

1.5. Систематизація інформації щодо громадських організацій, фондів, дорадчих служб, донорів та 

визначення напрямів співпраці з ними 

2. Інвентаризація наявних активів громади: 

2.1. Опис навиків, умінь, досвіду та соціальних зв‘язків членів громади. 

2.2. Систематизація інформації про історичну та культурну спадщину громади. 

2.3. Формування переліку активів громади, визначення їх обсягу та взаємозв‘язків. 

2.4. Розробка т.зв. карти активів і виявлення на її основі сильних сторін громади. 

2.5. Ідентифікація пріоритетних напрямів розвитку територіальної громади з урахуванням її активів 

3. Формування програми розвитку територіальної громади: 

3.1. Розробка системи заходів, спрямованих на досягнення пріоритетних напрямів розвитку 

територіальної громади. 

3.2. Визначення показників досягнення очікуваних результатів. 

3.3. Оцінка фінансових, організаційних, кадрових та інфраструктурних ресурсів, необхідних для 

реалізації заходів 

 

4. Ухвалення програми: 

4.1. Узгодження проекту із загальнодержавними, секторальними та місцевими стратегіями і 

програмами. 

4.2. Урахування інтересів усіх зацікавлених сторін. 

4.3. Затвердження та реєстрація програми згідно з чинним законодавством 

5. Реалізація програми, моніторинг і контроль  

- системності; 

- проблемної 

спрямованості; 

- комплексності; 

- послідовності 

- ресурсно-

функціональний; 

- цільовий; 

- актив-орієнтований 

Принципи Підходи 

формування спроможних 

територіальних громад на 

основі актив-

орієнтованого підходу 

- теоретичні; 

- аналітичні; 

- емпіричні; 

- описові 

Методи Мета 

Етапи та завдання 

Концептуальна модель формування програми розвитку територій  



ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ 

 

 55 

Закордонна практика планування й управління 

розвитком таких об’єднань включає використання 

методологічного інструменту, а саме картографування 

їх активів [5, 7]. Воно означає не стільки наочне 

відображення активів, скільки їх інвентаризацію, 

детальний структурований опис за типовою 

інструкцією з метою створення бази даних щодо 

ресурсів громади, знань та навиків її членів. При 

цьому типова форма картографування активів, яку 

заповнюють члени об’єднання, його лідери чи 

представники ініціативних груп, включає стандартні 

розділи (соціально-демографічні характеристики, 

освітній, професійний рівень, досвід, навики, вміння, 

бажання, очікування) [7, c. 90–95]. Одночасно 

керівники громади формують базу даних з 

інформацією про належні їй природні ресурси, 

економічні, інфраструктурні, культурно-історичні 

активи (рис. 2). На наступному етапі оцінюються 

фінансове забезпечення громади, у тому числі 

спроможність та готовність її членів спрямовувати 

власні кошти на спільний розвиток. Подальші дії 

включають узагальнення інформації в єдину 

інформаційну систему (за допомогою типового 

програмного забезпечення) та, як наслідок, 

визначення сильних сторін і можливостей розвитку 

громади.
 

 
Рис. 2. Піраміда активів територій за видами 

 

Позитивні приклади застосування зазначеного 

підходу до картографування місцевих активів 

стосуються вдосконалення навиків громадян у частині 

ведення бізнесу, отримання мікрокредитів, розробки 

бізнес-планів, організації несільськогосподарських та 

екологічно орієнтованих видів діяльності у межах 

громади (наприклад, заводу з переробки вторинної 

сировини, виробництва альтернативних джерел 

енергії, рибництва, розведення диких тварин), 

облаштування території (облагородження дворищ, 

закинутих будівель, незатребуваних земельних 

ділянок у межах поселень) [7, c. 15–56].    

Доцільність використання такого підходу є 

актуальною для України, де громади переважно не 

володіють детальною та достовірною інформацією 

про наявний потенціал, ресурси й активи. Як 

результат, це призводить до недовикористання 

ресурсів, втрати можливості до саморозвитку, а в 

процесі об’єднання територіальних громад – 

спотворення територіальної карти з погляду 

економічної раціональності: володіючи інформацією 

про свої ресурси (насамперед природні та людські), 

таке гуртування було б значно ефективнішим. 

Практична цінність запропонованого методологічного 

підходу полягає у визначенні видів громад за 

результатами детального картографування. За 

показниками, що характеризують наявність і 

можливості використання активів, виділяють сталі, 

стійкі, спроможні, розвинені, здорові громади тощо. 

Поняття сталі громади виникло як результат 

усвідомлення, що в процесі економічної діяльності 

ресурси виснажуються та/або втрачають свої якості. 

Відповідно, стала громада – та, яка дбає, аби її 

невідновні ресурси не вичерпувалися надмірно, 

забезпечувався рівний доступ до них, а довкілля 

зберігалося для наступних поколінь. Те саме 

стосується й запобігання згубному антропогенному 

впливу на екосистеми (коли, наприклад, 

нераціональна рубка лісів може призвести до змін 

клімату, ґрунту, системи фільтрації води тощо).  

До показників, що визначають сталість громади, 

слід віднести рівень її економічної безпеки, 

екологічної цілісності, якості життя, а також повноту 

відповідальності її членів. Таким чином, на території 
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об’єднання функціонують підприємства й установи, 

які є екологічно безпечними, фінансово 

спроможними, надають допомогу мешканцям, 

створюють робочі місця, витрачають власні кошти на 

розвиток громади, враховують думку громадян у 

рішеннях, що їх стосуються. Стала громада 

гармонійно взаємодіє з екосистемами, зменшує 

споживання шкідливих товарів, забезпечує екологічну 

цілісність природних систем та зв’язок з природою. 

Для підвищення якості життя необхідно дбати про 

добробут мешканців, забезпечувати їх необхідними 

товарами та послугами, формувати відчуття безпеки і 

приналежності до території. Крім того, стала громада 

дає можливість своїм членам впливати на ухвалення 

рішень, делегує повноваження з управління нею, 

забезпечує рівні можливості. 

Стійка громада характеризується системною й 

тривалою здатністю до подолання кризових та інших 

негативних явищ. До останніх належать екологічні 

(надзвичайні ситуації, стихійні лиха), економічні 

(зміна кон’юнктури ринку, неврожай), соціальні 

проблеми (міграція, депопуляція). Стійкі громади 

спроможні ефективно реагувати і відносно швидко 

відновлюватися навіть за несприятливих обставин. 

Відповідно таким громадам притаманні демократичне 

представництво (що відображає вікові, гендерні, 

етнічні особливості її складу), схильність органів 

самоуправління до стратегічного мислення та 

консенсусних рішень, самостійність (усвідомлення 

своїх можливостей і розрахунок на власні ресурси), 

функціонування організацій (фондів, спілок) 

економічного розвитку та підтримки, 

диверсифікованість сфер прикладання праці членів 

об’єднання, належність останнім більшості 

підприємств, що розміщені на цій території, здатність 

залучати зовнішні ресурси для вирішення проблем, 

наявність стратегії та плану соціально-економічного й 

екологічного розвитку, а також заходи моніторингу й 

оцінки їх виконання. 

З-поміж перелічених характеристик стійких 

громад особливо слід виділити економічний розвиток. 

У випадку сільських громад це зумовлено тим, що 

останні особливо вразливі до економічних криз, 

невизначеності й нестабільності товарних ринків і 

технологічних змін. 

Спроможні громади – це ті, які здатні завдяки 

ресурсам, навикам та вмінням їх членів впливати на 

життя спільноти в цілому, вирішувати проблеми й 

поточні питання, сприяти розвитку і процвітанню. 

Основними результатами посилення спроможності є 

різноманітна й всеосяжна участь мешканців громади в 

управлінні її розвитком, посилення лідерства, 

залучення нових фахівців, удосконалення 

індивідуальних навиків та вмінь членів об’єднання, 

формування спільного бачення його майбутнього 

розвитку у вигляді розробленої стратегії та плану дій, 

ефективний третій сектор (неприбуткові, доброчинні 

організації та професійні асоціації), орієнтація на 

власні ресурси. Окрім необхідності залучення 

зовнішніх ресурсів, основну увагу спроможна громада 

зосереджує на мобілізації власних активів, внутрішніх 

сил (інвестицій, навиків, досвіду) та комунікації 

(поліпшенні відносин між мешканцями, асоціаціями, 

установами, фондами тощо).  

Розвиненою є громада, що має внутрішньо 

зумовлені інтенції та об’єктивні передумови для 

приросту власного потенціалу, економічного, 

соціального й екологічного розвитку, а також володіє 

необхідними для цього інформацією, навиками та 

повноваженнями. Модель розвитку такого об’єднання 

включає наявні ресурси (внутрішні й зовнішні), 

позитивні процеси (що дають змогу нарощувати 

потенціал) та результати діяльності (здобутки). 

Останні пов’язані з якістю життя членів громади й 

включають економічний (добробут, боротьба з 

бідністю, створення робочих місць), соціальний 

(освіта, охорона здоров’я, житлові умови, соціальні 

послуги) та екологічний розвиток (природні ресурси, 

якість довкілля). 

Термін здорова громада стосується не тільки і не 

стільки фізичного або психічного здоров’я людей, 

скільки соціального, економічного та екологічного 

добробуту об’єднання. Згідно з Порядком денним 

щодо здоров’я [9] така спільнота системно поєднує 

людські ресурси та наявні активи для власного 

розвитку. Всесвітня організація охорони здоров’я 

ООН ознаками здорової громади визначає якість 

території (чисте і безпечне фізичне середовище та 

житло), населення (участь об’єднань в ухваленні 

рішень, що впливають на їхнє життя, підтримка 

зв’язку з культурно-історичною та природною 

спадщиною), навколишнього природного середовища 

(стабільні екосистеми, заощадження природних 

ресурсів) та рівень економіки (задоволення основних 

потреб мешканців). 

Висновки. Для територіальних утворень актив-

орієнтований підхід набуває особливого значення з 

огляду на значні природні, інфраструктурні та 

людські ресурси, якими вони володіють. У межах 

запропонованого методологічного підходу розвиток 

територіальної громади включає мобілізацію 

капіталів та підвищення її спроможності, організацію 

мешканців і встановлення зацікавлених сторін, 

формування спільної стратегії, визначення активів та 

створення їх «карти», планування, реалізацію й 

оцінювання програм та планів. Відповідна 

класифікація громад дає змогу підвищити 

ефективність використання наявних ресурсів, активів 

та потенційних можливостей, що, зрештою, 

сприятиме добробуту мешканців, подоланню 

нагальних соціальних проблем та збереженню 

довкілля.   
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Проаналізовано сучасні підходи до визначення змісту еколого-економічної ефективності 

землекористування та розкрито доктринальні питання останньої в умовах поглиблення інституціональних 

трансформацій. Встановлено, що переважна більшість вітчизняних дослідників трактують це поняття 

стосовно використання сільськогосподарських угідь або земель сільськогосподарських підприємств. Доведено, 

що такий підхід виправданий, зважаючи на структуру земельного фонду України. Однак при цьому 

нівелюються інші цілі діяльності землекористувача та функції землі. Запропоновано досліджувати категорію 

еколого-економічна ефективність землекористування відповідно до положень екологічної економіки, теорії 

суспільного добробуту, концепції загальної економічної вартості. Ґрунтуючись на класифікації функцій землі, 

визначено критерії виділення речового змісту і суспільної форми еколого-економічної ефективності 

землекористування.  

Ключові слова: землекористування, еколого-економічна ефективність, інституціональні трансформації, 

екологічна економіка, функції землі, децентралізація, суспільний добробут.  

 

The article is devoted doctrinal issues of environmental and economic effectiveness of use land in conditions of 

infringement of institutional transformations. The modern approaches to the definition of content of ecological and 

economic effectiveness of land use are analyzed. It is established that the overwhelming majority of domestic 

researchers interpret this notion regarding the use of agricultural land or farm land. It is proved that such an approach 

is justified, taking into account the structure of the land fund of Ukraine. However, this reduces other goals of the land 

user and functions of the land. It is proposed to investigate the category of ecological and economic effectiveness of 

land use in accordance with the provisions of the ecological economics, social welfare theory, and concept of total 

economic value. Based on the classification of land functions, the criteria of selection material content and social form 

of ecological and economic effectiveness of land use are determined. 

Keywords: land use, ecological and economic effectiveness, institutional transformation, ecological economics, 

functions of land, decentralization, social welfare. 

 

Постановка проблеми. Проблема ефективності 

використання земельних ресурсів, незважаючи на 

проведені за роки незалежності України земельну, 

аграрну та інші реформи, залишається актуальною. 

Більше того, навіть загострюється, набуваючи нових 

специфічних ознак. І хоча земельна реформа в 

основному спрямована на врегулювання 

сільськогосподарського землекористування, 

ухвалення управлінських рішень на всіх 

організаційно-управлінських рівнях щодо земель 

різного цільового призначення потребують якісного 

нового підходу до розуміння та оцінювання еколого-

економічної ефективності їх залучення. План 

пріоритетних дій Уряду на 2018 рік відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України № 244-р 

від 28 березня 2018 р. щодо економічного зростання 

передбачає низку етапів стосовно земельної реформи, 

усі напрями якої потребують належного наукового 

обґрунтування, концептуально нових поглядів на 

сутність поняття еколого-економічної ефективності 

використання земель для підтримки прийняття 
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управлінських рішень з метою підвищення 

суспільного добробуту.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Різні 

аспекти забезпечення ефективності, раціональності, 

сталості землекористування з урахуванням 

економічних, соціальних та екологічних факторів 

досліджували вітчизняні вчені, а саме І.К. Бистряков, 

П.П. Борщевський, В.А. Голян, В.В. Горлачук, 

П.І. Коренюк, Л.Я. Новаковський, П.Т. Саблук, 

М.Г. Ступень, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, 

М.М. Федоров, М.А. Хвесик й інші. Результативності 

використання земельно-ресурсного потенціалу в 

аграрній сфері, а також земель сільськогосподарських 

підприємств присвячено праці таких науковців, як 

О.І. Гуторов, О.Ю. Єрмаков, В.Я. Месель-Веселяк, 

Н.В. Поліщук, О.О. Шевелюк та інші. Теоретико-

методичні засади визначення ефективності 

органічного землекористування вивчає А.В. Кучер. 

Серед зарубіжних дослідників політики та стратегій 

розвитку використання земель варто виділити 

P.M. Driessen, N.T. Konijn та E. Hepperle. 

Мета статті – дослідити теоретико-методологічні 

підходи до визначення ефективності використання 
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земельних ресурсів, обґрунтувати сутність цієї 

економічної категорії відповідно до новітніх наукових 

праць і тенденцій суспільного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Еколого-

економічна ефективність – відношення сумарних 

еколого-економічних витрат до отримання сукупного 

еколого-економічного ефекту. Її визначення 

передбачає комплексну оцінку впливу господарської 

діяльності на навколишнє природне середовище, 

виявлення основних взаємозв’язків між економічною 

й екологічною підсистемами та інше. При цьому 

економісти пропонують врахувати близькі та 

віддалені наслідки впливу на довкілля господарської 

діяльності. Найпростішим (однобічним) визначенням 

еколого-економічної ефективності є відношення 

витрат на охорону навколишнього природного 

середовища й традиційного економічного ефекту [1, 

с. 179]. Еколого-економічним ефектом вважають 

алгебраїчну суму традиційного економічного 

(переважно позитивного) й екологічного (як 

позитивного, так і негативного) ефектів у 

матеріальному виробництві й невиробничій сфері, що 

досягаються з різним лагом (проміжком часу) і лише в 

окремих випадках – одночасно [1, с. 179]. 

Вітчизняні науковці трактування еколого-

економічної ефективності землекористування зводять 

до оцінки ефекту, результативності, раціональності 

використання сільськогосподарських угідь через 

призму продуктивності сільськогосподарського 

виробництва, структури посівних площ тощо; 

апелюють також до поняття еколого-економічного 

потенціалу земель і виробничого потенціалу 

землеробства. Такий підхід виправданий з погляду 

структури земельного фонду за видами основних 

угідь та економічної діяльності, яка свідчить про те, 

що частка сільськогосподарських угідь становить 

майже 69 % (рілля – 53,9 %) за станом на 01 січня 

2016 року згідно з даними Держгеокадастру.  

Більшість дослідників, оцінюючи ефект 

землекористування, враховує в основному 

економічний, у деяких випадках, аналізуючи окремі 

аспекти використання сільськогосподарських угідь, – 

екологічний. Поділяємо думку В.Є. Данкевича, який 

зазначає, що «в умовах екстенсивних методів 

господарської діяльності під досягненням 

максимального ефекту в здійсненні мети 

землекористування мається на увазі лише 

економічний ефект, що є неправомірним, адже у 

землекористувачів виникають і інші цілі, наприклад, 

оздоровчі, рекреаційні та естетичні, які не взяті до 

уваги» [2, с. 24]. 

Зарубіжні економісти у дослідженнях 

використання земель оперують категорією 

ефективність (effectiveness) у двох контекстах, що 

спрощено можна вважати якісною і кількісною 

оцінкою ефекту [3, c. 206]: 

перший стосується політики землекористування 

або інших напрямів економічної політики, 

інструментів його регулювання, а також планування й 

проектування природокористування, аналізу 

альтернативних управлінських рішень, тобто йдеться 

про макроекономічний зріз. Тут цікавим є об’єкт 

оцінки – через ефективність політики 

землекористування, її потенціалу оцінюють окремі 

елементи стратегії сталого розвитку, які певним 

чином пов’язані із землею або іншими природними 

ресурсами та умовами довкілля; 

другий – відносної оцінки свідомої дії людини, 

результату процесу, котрий демонструє 

співвідношення як досягнутого ефекту, так і ресурсів, 

витрачених на такі цілі. Тому як економічна категорія 

в загальному вигляді ефективність – це функція, котра 

включає ефект землекористування (результат) та 

споживані ресурси для його досягнення: 

,
Rs

Rz
E




  

де Rz  – зміни в ефекті (результаті) діяльності, 

пов’язаній із землекористуванням,  

Rs  – зміни ресурсів, витрачених на вироблення 

ефекту. 

З появою наукових праць з екологічної економіки і 

положень теорії суспільного добробуту розуміння цієї 

категорії видозмінюється; вона набуває нового 

концептуального змісту, що відповідає новітнім 

завданням розвитку, зокрема досягнення Цілей 

сталого розвитку. Доцільність застосування положень 

екологічної економіки до оцінювання і забезпечення 

еколого-економічної ефективності землекористування 

в умовах інституціональних трансформацій 

обумовлена наступним.  

Екологічна економіка (ecological economics) як 

галузь економічної теорії добробуту базується на 

дефіциті природних ресурсів, що передбачає 

необхідність справедливого розподілу результатів 

діяльності для збереження сталих суспільних 

відносин, визнаючи необхідність переходу від 

стихійного ринкового доступу до керованого і 

раціонального балансу споживання та відтворення 

ресурсів. Вона зосереджена на розробці регуляторів, 

які забезпечують економічну ефективність, коли 

ринковий механізм не працює належним чином або 

спостерігаються провали ринку [4, с. 5].  

Важливою у розумінні еколого-економічної 

ефективності землекористування є концепція 

загальної економічної вартості, котра включає 

вартість прямого та непрямого споживання, а також 

невикористання ресурсів або екосистемних послуг, 

відтак виходить за рамки теперішньої вигоди від 

комерційної експлуатації природних ресурсів або 

умов довкілля [5, c. 74–75]. За системним підходом 

інституціональні трансформації в цьому контексті 

відіграють роль як обмежуючих факторів 

ефективності, так і рушійних сил змін у стані еколого-

економічних систем [6, c. 87]. 

З огляду на викладене пропонуємо досліджувати 

еколого-економічну ефективність землекористування 

через спектр функцій щодо підтримки й забезпечення 

безперервності людської діяльності на сталій основі, 

коли різні компоненти земель збережені та залучені 

до збалансованого використання через планування 

розвитку з метою справедливого розподілу земельних 

ресурсів, вигод від їх експлуатації (рис.). З погляду 

економіки довкілля земля розглядається як запас 
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поновлюваних ресурсів. А з позицій екологічної 

економіки її складно однозначно віднести до категорії 

відновлюваних або невідновлюваних. Відновлення 

цього ресурсу відбувається протягом тривалого часу, 

а швидкість деградації значно перевищує природний 

рівень його регенерації. Відтак землі, які втрачаються 

внаслідок деградації, природно не поновлюються 

протягом життя людини, що позбавляє можливостей 

наступні покоління [7, с. 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Основні функції земель [7, с. 8] 

 

 

В умовах інституціональних трансформацій, 

виходячи із функцій землі, доцільно виділяти речовий 

зміст і суспільну форму еколого-економічної 

ефективності землекористування за критеріями: 

речовий зміст – за еколого-економічним ефектом 

як результатом економічної діяльності, що передбачає 

використання земельних ділянок відповідної категорії 

земель згідно з їх безпосередніми функціями, котрий 

вимірюється переважанням доходів над витратами 

або навпаки, що виникають у результаті такої 

діяльності, параметрами стану природних ресурсів й 

умов довкілля, які прямо чи опосередковано пов’язані 

із земельними ділянками і можуть бути оцінені; 

суспільна форма – за результатами 

функціонування окремих елементів суспільного 

способу виробництва – справедливих можливостей 

доступу до використання земельних ресурсів і 

привласнення результатів землекористування згідно з 

економічним законом єдності праці та власності.  

Сьогодні в Україні відбувається формування 

нового власника земель – територіальних громад 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад» № 60-р від 31 січня 2018 р. 

Подальше розпорядження отриманими у комунальну 

власність землями об’єднаною територіальною 

громадою обумовлюватиметься їх стратегічними 

планувальними документами, зокрема містобудівною 

документацією, планами розвитку територій. 

Відповідно до означених функцій земель можливо 

здійснити просторове розмежування природно-

господарських точок росту – зон, котрі як елементи 

Продуктивна: земля є основою багатьох систем життєзабезпечення завдяки виробництву біомаси, 

яка забезпечує продовольства, корма, волокно, паливо, деревину та інші біотичні матеріали для 

людського використання, безпосередньо або через тваринництво, включаючи аквакультуру, 

рибальство на внутрішніх та прибережних водоймах 

Біотичне середовище: земля є основою земної біологічної різноманітності; забезпечує середовища 

існування та генетичні резервати для рослин, тварин і мікроорганізмів, над та під землею 

Регулювання клімату: земля та землекористування є джерелом парникових газів і їх депо, 

формують глобальний енергетичний баланс шляхом відбиття, поглинання й перетворення 

радіоактивної енергії Сонця та глобальний гідрологічний цикл 

Гідрологічна: земля регулює зберігання та потоки ресурсів поверхневих і підземних вод, виливає 

на їх якість 

Зберігання: сховище сировини і мінералів для людського використання 

Відходи та контроль забруднення: поглинає, фільтрує, амортизує і перетворює небезпечні сполуки 

Життєвий простір: забезпечує фізичну основу для населених пунктів та інфраструктури – від 

промисловості до спорту і відпочинку 

Скарбниця і спадщина: як сховище зберігає свідчення історії культури людства, а також є 

джерелом інформації про минулі кліматичні умови та попередні типи землекористування 

Сполучний простір: для транспортування людей, ресурсів і продуктів, а також для переміщення 

рослин і тварин між окремими ділянками природних екосистем 
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природної системи стають частиною фінансово-

економічної, набуваючи форми активів. Іншими 

словами, функції земель згідно з концепцією 

загальної економічної вартості перетворюються у 

фактори виробництва, а отже – розвитку. Еколого-

економічну ефективність землекористування 

забезпечує підхід до природокористування на рівні 

територіальних громад, що базується на дотриманні 

вимог економічного закону єдності праці і власності. 

Процес децентралізації влади в Україні у частині 

передачі земель територіальним об’єднанням на 

сучасному етапі може сприяти поєднанню приватного 

і суспільного (індивідуального з колективним), коли 

продуктивність діяльності (праці) окремого 

землекористувача значною мірою залежить від 

спільних дій громади, а привласнення природних 

ресурсів визначає рівні можливості доступу до 

природокористування усіма її членами. Тим самим 

задеклароване в Конституції України право 

Українського народу на Землю, її надра, атмосферне 

повітря, водні та інші природні ресурси отримує 

конкретну практичну реалізацію в інтересах усього 

суспільства і кожного громадянина зокрема. 

Висновки. Еколого-економічна ефективність 

землекористування – це системний результат, що 

виникає в процесі взаємодії декількох складових 

(систем, підсистем, їх елементів) унаслідок 

мультифункціонального використання або 

невикористання земельних ресурсів шляхом 

інтерналізації зовнішніх ефектів через залучення 

відповідних інструментів і механізмів сталого 

управління для поліпшення суспільного добробуту 

завдяки оптимальному розподілу благ між 

громадянами і факторів виробництва між галузями, 

що продукують ці блага. У подальшому необхідно 

деталізувати механізми та інструменти забезпечення 

такої ефективності. 

 

Список використаних джерел 

1. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. 

/ [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко та ін.] ; 

ред. С.В. Мочерний. – Л. : Світ, 2005.  

Т. 1 : А–Н. – 2005. – 616 с. 

2. Данкевич В.Є. Теоретико-методологічні основи 

раціонального використання земельних ресурсів / 

В.Є. Данкевич // International journal of innovative 

technologies in economy. – 2017. – № 1 (7). – С. 24–30. 

3. Auzins A. Measuring land-use efficiency in land 

management / Auzins A., Geipele I., Stamure I. // 

Advanced Materials Research. – Trans Tech Publications. 

–2013. – Vol. 804. – Р. 205–210.  

4. Environmental Economics / Department of 

Environmental Affairs and Tourism (DEAT) // Pretoria. – 

2004. – 18 р. – (Information Series 16 «Integrated 

Environmental Management»). 

5. Сакаль О.В. Методологічні підходи до 

оцінювання екосистемних послуг / О.В. Сакаль // 

Економіка природокористування і охорони довкілля : 

зб. наук. праць. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 

– С. 71–78. 

6. Сакаль О.В. Сутність і особливості 

інституціональних трансформацій у природно-

ресурсній сфері // Економіка природокористування і 

охорони довкілля : зб. наук. праць. – К. : ДУ ІЕПСР 

НАН України, 2017. – С. 84–90. 

7. The Future of Our Land. Facing the Challenge / 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

United Nations Environment Programme. – Rome, 1999. 

– 88 р. 

 

References 

1. Mochernyi, S.V., Larina, Ia.S., Ustenko, O.A., & 

Yurii, S.I. (Volume 2) (2005). Ekonomichnyi 

entsyklopedychnyi slovnyk [Economic Encyclopedic 

Dictionary]. Lviv: Svit. [in Ukrainian]. 

2. Dankevych, V. Ye. (2017). Teoretyko-

metodolohichni osnovy ratsionalnoho vykorystannia 

zemelnykh resursiv [Theoretical and methodological 

bases of rational use of land resources]. International 

journal of innovative technologies in economy, 1 (7), 24–

30. [in Ukrainian]. 

3. Auzins, A., Geipele, I., & Stamure, I. (2013). 

Measuring land-use efficiency in land management. 

Advanced Materials Research, 804, 205–210. Trans Tech 

Publications. 

4. Environmental Economics (2004). Integrated 

Environmental Management. Information Series 16. 

DEAT.  

5. Sakal, O. (2016). Metodolohichni pidkhody do 

otsiniuvannia ekosystemnykh posluh [Methodological 

approaches for the evaluation of ecosystem services]. 

Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, 

71–78. [in Ukrainian]. 

6. Sakal, O. (2017). Sutnist i osoblyvosti 

instytutsionalnykh transformatsii u pryrodno-resursnii 

sferi [The essence and characteristics of institutional 

transformations in the natural-resource sphere]. 

Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, 

84–90. [in Ukrainian]. 

7. The Future of Our Land. Facing the Challenge 

(1999). Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, United Nations Environment Programme.  

 

Стаття надійшла до редакції 27 березня 2018 року 

 



ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

 

 62 

УДК 330.332 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

REGIONAL ASPECTS OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION  

OF LAND USE IN UKRAINE 

 

Анатолій СУНДУК, 

доктор економічних наук, 

Державна установа «Інститут 

економіки природокористування та сталого 

розвитку Національної академії наук України», 

Київ 

 

Anatolii SUNDUK, 

Doctor of Economic Sciences, 

Public Institution «Institute of Environmental Economics 

and Sustainable Development of the National 

Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv  

Людмила ШАШУЛА, 

кандидат економічних наук, 

Державна установа «Інститут 

економіки природокористування 

та сталого розвитку 

Національної академії наук України», Київ 

Lyudmila SHASHULA, 

Candidate of Economic Sciences, 

Public Institution «Institute of 

Environmental Economics 

and Sustainable 

Development of the National 

Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv 

 

Досліджено регіональні характеристики використання засобів фінансово-економічного регулювання у сфері 

землекористування та розроблено коефіцієнт концентрації його активності (Кка). Згідно з розрахунками 

регіони держави суттєво диференційовані за цим показником.  

На основі групування територій виявлено пріоритетні регіони щодо формування показників та потоків 

фінансово-економічного регулювання. В перспективі вони можуть стати платформою для посилення 

характеристик регулювання. Водночас за умов активізації інноваційних регулюючих інструментів Кка групи 

регіонів низького рівня може зрости.  

Ключові слова: фінансово-економічне регулювання, кластерний підхід, коефіцієнт концентрації. 

 

The regional aspects of implementing of the tools of financial and economic regulation in framework of land use are 

researched. The coefficient of activity concentrating (Kka) are developed. In according to indicator calculations the 

regions are significantly differentiated in borders of a country. 

On the basis of territories grouping were made prioritizing of regions in according to indicators and financial flows. 

In the long run they can create a platform for strengthening regulatory characteristics. At the same time, under the 

conditions of activation of innovative regulatory tools, the values of Kka’s of the low-level regions group may increase. 

Key words: financial and economic regulation, cluster approach, concentration coefficient. 

 

Постановка проблеми. Зростання значення 

регіонів як суб’єктів економічної діяльності й 

конкурентних відносин обумовлює нагальну потребу 

в удосконаленні механізмів регіональної та 

міжрегіональної взаємодії, що є важливим чинником 

сталого розвитку. Система регіональних ринків, 

функціонування якої спрямоване на ефективне 

ресурсне забезпечення регіональної економіки на 

основі такої взаємодії, потребує подальшого розвитку. 

Це передусім стосується її інституційно-економічної 

структури як однієї з пріоритетних складових 

економічного ландшафту регіону. 

Профіль економічного ландшафту значною мірою 

формується за допомогою процесів фінансово-

економічного регулювання, які поступово охоплюють 

і сферу природних ресурсів. Зазначимо, що 

використання фінансово-економічних важелів 

регулювання природокористування, крім досягнення 

економічного ефекту, забезпечує сприятливу 

екологічну дію. Аналогічні явища виникають на тлі 

                                                 
© Сундук А., Шашула Л., 2018 

інтеграції природних ресурсів до зони ринку. 

Зокрема, мають суттєвий вплив на економічний 

ландшафт процеси фінансово-економічного 

регулювання у сфері використання земельних 

ресурсів.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 

Проблематика регулювання фінансово-економічних 

процесів у сфері земельних відносин є предметом 

досліджень широкого кола вітчизняних науковців, 

серед яких А.М. Третяк [1], Й.М. Дорош [2], 

В.П. Галушко [3] та інші. Питання капіталізації, які 

тісно пов’язані з регулюванням, висвітлені у 

монографії [4]. Водночас окремі аспекти залишаються 

маловивченими та потребують подальшого розгляду. 

Особливо це стосується територіальних 

характеристик фінансово-економічного регулювання.  

Метою статті є визначення регіональної 

специфіки фінансово-економічного регулювання 

земельних ресурсів та виявлення кластерних 

особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Відслідкувати 

конкуренцію та виявити специфіку регіонального 
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розвитку можливо на основі кластерного підходу. 

Хоча при цьому може виникати низка проблем, а 

саме: щодо особливостей, потреб регіонів у капіталі 

для підтримки кластерів; установлення ендо- та 

екзостосунків з організаціями й органами влади. Тому 

з метою ефективного застосування кластерного 

підходу в національній та регіональній економіці 

необхідно розробити заходи щодо формування 

ефективної структури економіки України. На нашу 

думку, кластери виступають інструментом розвитку і 

сприяють посиленню ринкових позицій регіону [5].  

Створення кластерів та інших структур як окремий 

чинник впливу на конкурентоспроможність 

передбачає зменшення та зниження загроз, 

покращення макро- й мікросередовища. Для цього 

необхідно здійснити оцінку регіональних 

характеристик фінансово-економічного регулювання 

землекористування. Її мета полягає у визначенні 

специфіки зосередження показників регулювання у 

вказаній сфері. За допомогою коефіцієнтів 

концентрації визначаються територіальні особливості 

використання засобів регулювання.  

Показники оцінки є такі (млн грн): вартісні 

характеристики (розрахункова величина на основі 

нормативної грошової оцінки); земельний податок 

(юридичні та фізичні особи) (до місцевих бюджетів); 

орендна плата (юридичні та фізичні особи) (до 

місцевих бюджетів); надходження від продажу землі і 

нематеріальних активів (до місцевих бюджетів); обсяг 

освоєних капітальних інвестицій у матеріальні активи 

(земля); обсяг освоєних капітальних інвестицій у 

матеріальні активи (сільське, лісове та рибне 

господарство); сільськогосподарська продукція у 

господарствах усіх категорій за регіонами.  

Оцінювання здійснюється на основі ендогенного 

методу (статичного), який базується на нормуванні 

показників сфери землекористування за конкретний 

рік. Розрахунок коефіцієнтів концентрації активності 

(Кка) фінансово-економічного регулювання 

зазначеного сектору в регіональному вимірі згідно з 

цією методикою передбачає такі етапи: 

стандартизація показників, за допомогою яких 

можливо охарактеризувати процеси фінансово-

економічного регулювання; обчислення інтегральних 

оцінок регіонів; вираховування коефіцієнтів 

концентрації активності регіонів України в цілому. 

Значення Кка варіюють у межах від 0 до 1 згідно з 

методикою, запропонованою А.В. Степаненком та 

М.І. Герасимовим [6]. Статистичну базу інформації 

становлять ресурси [7, 8]. 

Важливим етапом є визначення Кка в 

регіональному вимірі. Еталоном при цьому слугує 

об’єкт територіального устрою (область), яка 

характеризується максимально можливими 

показниками фінансово-економічного регулювання. 

Такий територіальний об’єкт вважають верхнім 

полюсом системи, що розраховується за формулою:  

  1...nj  ;Z,...,Z,...,Z,ZmaxZ
mjij2j1j

0

j
  

де 
0

j
Z  – верхній полюс кожного регіону; 

max – максимальна величина стандартизованих 

значень за кожним показником;  

mjij2j1j
Z,...,Z,...,Z,Z  – стандартизовані значення 

показників регіонів держави; 

j – число незіставних показників. 

Інтегральна оцінка верхнього полюсу України 

( 0Z ) може бути представлена як середнє 

арифметичне значень усіх показників.  

Коефіцієнт концентрації активності iY  для будь-

якого регіону можливо розрахувати за формулою:  

1...m,iY

0

i

i 




   ;

*

*

 

де iY  – Кка фінансово-економічного регулювання 

сфери землекористування  регіону; 

i
*

  – інтегральна оцінка показників регіонів; 

0
*

  – інтегральна оцінка верхнього полюсу 

держави; 

і – число регіонів.  

На основі здійснених розрахунків установлено, що 

регіони суттєво диференційовані за коефіцієнтами 

концентрації активності. Лише у восьми регіонах 

перевищено середньоукраїнське значення 0,2205, у 

решті – вони нижчі (табл. 1). 

Таблиця 1 

 

Коефіцієнт концентрації активності фінансово-економічного регулювання сфери землекористування, 2016 р. 

 

Місто, область Кка КкаReg/Ukr Місце регіону в рейтингу Група 

Україна 0,2205 - - - 

Київ 0,8016 0,5811 1 I 

Дніпропетровська  0,4500 0,2295 2 I 

Одеська  0,4292 0,2087 3 I 

Київська  0,3924 0,1719 4 I 

Харківська   0,3241  0,1036 5 I 

Львівська  0,3004  0,0799 6 I 

Вінницька  0,2686  0,0481 7 II 

Полтавська 0,2398  0,0193 8 II 

Запорізька 0,1981 - 0,0224 9 II 
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Продовження табл. 1 

Місто, область Кка КкаReg/Ukr Місце регіону в рейтингу Група 

Черкаська   0,1693 - 0,0512 10 III 

Донецька  0,1619 - 0,0586 11 III 

Кіровоградська  0,1575 - 0,0630 12 III 

Хмельницька   0,1557 - 0,0648 13 III 

Івано-Франківська  0,1510 - 0,0695 14 III 

Херсонська   0,1406 - 0,0799 15 III 

Миколаївська  0,1373 - 0,0832 16 III 

Сумська   0,1373 - 0,0832 17 III 

Закарпатська 0,1352 - 0,0853 18 III 

Житомирська   0,1318 - 0,0887 19 III 

Чернігівська  0,1229 - 0,0976 20 III 

Волинська  0,1149 - 0,1537 21 III 

Тернопільська   0,1121 - 0,1084 22 III 

Рівненська   0,1015 - 0,1190 23 IV 

Луганська   0,0922 - 0,1283 24 IV 

Чернівецька   0,0875 - 0,1330 25 IV 

 

 

У результаті проведеного групування регіонів за 

показниками концентрації виділено такі групи: I – 

найвищого рівня, що мають найбільшу пріоритетність 

за активністю регулювання та формуванням 

фінансових потоків;  II – високого; III – середнього; 

IV – нижче середнього.  

Групу максимальних значень формують м. Київ, 

Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, 

Львівська області. В них зафіксовані високі показники 

оцінки, які базуються і корелюються з такими ж 

характеристиками використання земельних ресурсів. 

Наявність у цій групі міста Київ обумовлена 

насамперед його значенням як фінансового центру 

держави, що контролює і концентрує грошові потоки. 

Такі вагомі показники групи сприятливі для 

формування кластерних структур з метою посилення 

ринкових позицій цих регіонів.  

Високі показники також характерні для 

Вінницької, Полтавської та Запорізької областей. 

Групу низького рівня концентрації формують 

Рівненська, Луганська і Чернівецька області (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

 

Групування регіонів України за коефіцієнтом концентрації активності сфери землекористування 

 

№ 

групи 
Група (місто, область) 

Параметри в межах 

групи Характеристика 

min max aver 

І 
Київ, Дніпропетровська, Одеська, 

Київська, Харківська, Львівська 
0,3004 0,8016 0,5510 

Найвищий рівень концентрації: 

регіони визначаються найбільшою 

пріоритетністю за активністю 

регулювання та формуванням 

фінансових потоків 

ІІ Вінницька, Полтавська, Запорізька   0,1981 0,2686 0,2333 

Високий рівень концентрації: регіони 

мають значну пріоритетність за 

активністю регулювання та 

формуванням фінансових потоків 

ІІІ 

Черкаська, Донецька, 

Кіровоградська, Хмельницька, 

Івано-Франківська, Херсонська, 

Миколаївська, Сумська, 

Закарпатська, Житомирська, 

Чернігівська, Волинська, 

Тернопільська 

0,1121 0,1693 0,1407 

Група середнього рівня концентрації: 

регіони характеризуються помірною 

пріоритетністю за активністю 

регулювання та формуванням 

фінансових потоків 

IV 
Рівненська, Луганська, 

Чернівецька  
0,0875 0,1015 0,0944 

Нижчий середнього рівень 

концентрації: регіони визначаються 

найнижчою пріоритетністю за 

активністю регулювання та 

формуванням фінансових потоків 
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За результатами групування побудовано карту, яка 

ілюструє територіальні особливості зосередження 

показників (рис.). Зокрема, вона формує загальне 

уявлення про розподіл регіонів за показниками та 

потоками фінансово-економічного регулювання. В 

перспективі регіони-лідери можуть стати платформою 

для посилення характеристик регулювання.  

 

 

 

 
 

Рис. Диференціація регіонів України за коефіцієнтом концентрації активності фінансово-економічного 

регулювання сфери землекористування 

 

 

Водночас за умови активізації інноваційних 

інструментів регулювання Кка групи регіонів нижче 

середнього рівня може збільшитися.  

Висновки. Отже, регіони України суттєво 

диференційовані за коефіцієнтом концентрації 

активності фінансово-економічного регулювання у 

сфері землекористування. За цим показником 

виділяють групи найвищого, високого, середнього та 

нижче середнього рівня. В перспективі на базі 

регіонів-лідерів можливе посилення характеристик 

регулювання. Хоча на тлі ефективного застосування 

інноваційних важелів ймовірне зростання ролі тих 

регіонів, що належать до груп нижчого рівня.  

Досліджені характеристики є важливими в 

контексті можливостей формування кластерних 

структур, які суттєво орієнтовані на фінансову 

активність різних секторів економіки.  
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Досліджено сутність та особливості механізму фіскального регулювання, обґрунтовано науково-

теоретичні засади його впливу на забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства в системі 

фіскальної політики природокористування. Визначено концептуальні основи функціонування такого механізму 

з урахуванням світового досвіду. 

Ключові слова: фіскальне регулювання, лісогосподарювання, лісові ресурси, податкове навантаження. 

 

The modern state and ways of features of fiscal regulation mechanism of forestry is investigated. Scientific-

theoretical principles of its effect to provision of balanced development of forestry in the system of nature management 

fiscal policy are justified. Conceptual framework of fiscal regulation mechanism, taking into consideration 

international experience functioning is examined. 

Key words: fiscal regulation, forest operation, forest resources, tax burden. 

 

Постановка проблеми. Лісове господарство серед 

галузей економіки має основоположне значення для 

України, оскільки пов’язане не тільки з виробництвом 

сировини, товарної лісової продукції, але й є 

чинником, що впливає на екологічну безпеку 

держави. Тому проблеми у лісовій сфері поступово 

набувають пріоритетного значення з огляду на 

нестабільний характер її розвитку, особливо в період 

економічного спаду. На жаль, за роки незалежності в 

Україні не було сформовано узгодженої думки щодо 

розуміння суті та особливостей організації процесів 

регулювання лісокористування в умовах ринкових 

відносин. Переважає централізований підхід до 

ухвалення рішень, розподілу бюджетних коштів, 

продажу деревини на експорт, чітко проявляється 

внутрішній конфлікт інтересів, адже державні 

установи та підприємства галузі в одній особі 

здійснюють господарські, наглядові та контрольні 

функції, що не відповідає європейським принципам 

децентралізації та розподілу повноважень. В умовах 

становлення української державності, перспектив 

асоціації та подальшого вступу до ЄС йдеться про 

необхідність змін у системі управління лісовим 

господарством, урахувавши досвід 

постсоціалістичних європейських країн, які у 

результаті проведених реформувань протягом 

останніх десятиліть досягли значних успіхів у цій 

сфері.  

Наразі діяльність лісових господарств в Україні 

визначається численними проблемами, що зумовлені 

недоліками чинного державного регулювання, 

                                                 
© Лицур І., Карпук А., 2018 

законодавчо встановлених норм, зокрема в 

економічній та фіскальній політиці. Так, неефективне 

функціонування підприємств галузі спричинене 

обмеженістю бюджетного фінансування, відсутністю 

дієвих стимулів для її розвитку, непрозорістю 

вітчизняного ринку лісосировини та лісопродукції, а 

також ігноруванням стимулюючих інструментів у 

системі фіскального регулювання 

природокористування у лісовому господарстві. Тому 

постає необхідність пошуку напрямів удосконалення 

бюджетно-податкових інструментів та механізмів 

сталого соціально-економічного розвитку України, в 

тому числі максимально можливого екологічно 

безпечного функціонування лісового господарства.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 

Теоретико-методологічні засади фіскального 

регулювання спеціального використання природних 

ресурсів, актуальні питання рентного регулювання 

розглядаються у працях А. Бодюка, Б. Буркинського, 

О. Веклич, Б. Данилишина, Я. Коваля, В. Кравціва, 

С. Лекаря, В. Міщенка, О. Молдована, Ц. Огня, 

Л. Тулуша, О. Фурдичка, С. Харічкова, М. Хвесика та 

інших. У сфері лісокористування особливості 

фіскального регулювання досліджували І. Антоненко, 

В. Бардась, О. Голуб, В. Голян, С. Гасанов, Я. Коваль, 

Є. Мішенін, І. Синякевич, М. Шершун та інші. Однак 

недостатньо уваги приділено питанням теоретичного 

обґрунтування механізму фіскального регулювання у 

лісовому господарстві та його складових. 

Мета статті полягає в поглибленні теоретичних і 

розробці методологічних підходів до формування 

механізму фіскального регулювання в 

лісогосподарській сфері 
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Виклад основного матеріалу. Важливим 

питанням сьогодні є визначення сутності механізму 

фіскального регулювання у лісовому господарстві 

(раніше лісокористування) та його складових 

елементів. Для з’ясування суті цього поняття 

розглянемо категорію фіскального регулювання. 

Термін фіскальний походить від латинського fisc і в 

перекладі означає казенний [1]. Фіскальне 

регулювання – це зміни в урядових видатках й 

оподаткуванні, що спрямовані на досягнення повної 

зайнятості та неінфляційного внутрішнього обсягу 

виробництва [2, с. 596]. Під цим поняттям розуміють 

також політику уряду, яка стосується обсягів 

урядових закупівель, трансферних платежів і податків 

[3, с. 573]. Більшість вітчизняних науковців фіскальне 

регулювання ототожнює з процесом змін у системі 

оподаткування та урядових видатків, що 

здійснюються з метою зменшення коливань ділових 

циклів, сприяння швидкому зростанню економіки зі 

значною зайнятістю та за відсутності високої 

неконтрольованої інфляції [4, с. 90]. Таке 

регулювання розглядають як спосіб реалізації або 

забезпечення функціонування бюджетно-податкового 

механізму, котрий, у свою чергу, є структурним 

елементом бюджетно-податкової політики. Сутність 

останньої більшість учених трактує як сукупність 

державних правових, фінансових і організаційних 

заходів у сфері регулювання бюджетних і податкових 

відносин, спрямованих на формування й 

використання фінансових ресурсів у системі 

регулювання економічного розвитку країни [5, 6]. 

Бюджетно-податкова політика – одна зі складових 

фінансового механізму держави. Для кращого 

сприйняття функцій бюджетно-податкового 

механізму у фінансовому необхідно з’ясувати його 

місце у цій системі. На нашу думку, найбільш вдало 

це демонструє В.І. Тарангул [5]. Сьогодні немає 

однозначного тлумачення поняття бюджетно-

податкової політики. Її часто ототожнюють із 

фіскальною (fiscal policy), визначаючи як діяльність 

держави у сфері оподаткування та державних витрат, 

спрямовану на досягнення певних макроекономічних 

завдань [7, с. 15]. 

Регулювання включає сукупність правил та 

інструментів, що дають змогу упорядковувати, 

забезпечити систематизацію у певній діяльності та 

ефективну взаємодію відповідних частин механізму. 

Узагальнюючи підходи різних фахівців до 

тлумачення сутності фіскального (бюджетно-

податкового) регулювання (табл. 1), останнє 

визначають як узгоджений та збалансований вплив 

фіскальних інструментів на об’єкти фіскального 

регулювання [8]. 

Таблиця 1 

 

Підходи до визначення сутності фіскального регулювання* 

 

Автор Характеристика 

Черничко Т.В. Зміна структури бюджету країни з метою вирішення тактичних і стратегічних цілей 

державного регулювання економіки 

Завгородня О.О. Система державних заходів щодо змін в умовах оподаткування, обсягах та структурі 

державних видатків з метою оптимального перебігу розширеного відтворення і 

забезпечення динамічної макроекономічної рівноваги  

Паєнтко Т.В. Сукупність інструментів і важелів, за допомогою яких держава створює умови для 

мобілізації необхідного обсягу фінансових ресурсів та їх ефективного використання з 

метою забезпечення сталого економічного зростання 

Тріпак М.М. Процес формування розподілу та використання фондів грошових коштів 

адміністративно-територіальних формувань 

Кириченко А.В.  Це заходи економічного характеру, що здійснюються державою для акумулювання і 

витрачання фінансових ресурсів Державного бюджету з метою гарантування 

продовольчої безпеки країни, ефективного функціонування сільськогосподарських 

підприємств та забезпечення їхньої конкурентоспроможності, а також вирішення 

проблем соціально-економічного характеру, які має агропромисловий комплекс 

України 

Голян В.А.  Чинна система фіскального регулювання представлена обмеженим набором 

регуляторів: рентною платою, екологічним податком за скиди забруднюючих 

речовин, штрафами за порушення природоохоронного законодавства. З одного боку, 

платежі за природні ресурси, призначені для перерозподілу (вилучення) ренти, що 

виникає у користувачів природних ресурсів в процесі їх експлуатації. З іншого – 

існують платежі, спрямовані на підтримку чинної системи управління 

природокористуванням. Вони є інструментом збору коштів, необхідних для покриття 

адміністративних витрат з контролю за експлуатацією природних ресурсів та 

окремих інфраструктурних витрат (ліцензійні збори тощо) 

* Джерело: розроблено на основі [1, 7, 9, 10]. 
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Згідно з нашим підходом, фіскальне регулювання 

включає стягнення плати за спеціальне 

лісокористування, класичні податкові платежі, 

штрафи та інші платежі, пов’язані з господарським 

освоєнням лісоресурсного потенціалу. 

Однак сутність фіскального регулювання у 

лісовому господарстві залишається недостатньо 

дослідженою. На нашу думку, кожен регулюючий 

механізм – це комплекс принципів, функцій, форм, 

методів і засобів регулювання. У науковій літературі 

та практиці державного управління є різні визначення 

категорії механізм. Так, в економічній енциклопедії 

він трактується як сукупність процесів, прийомів, 

методів, підходів та здійснення певних дій задля 

досягнення мети. Тому вважаємо за доцільне 

визначити механізм фіскального регулювання як 

систему фінансових методів і важелів з урахуванням 

принципів фінансування й оподаткування, що 

забезпечує реалізацію цілей економічного, 

екологічного та соціального розвитку. Такий механізм 

є провідною системою методів державного 

регулювання на сучасному етапі. 

Від ступеня наукової обґрунтованості фіскального 

регулювання залежить вплив держави на економіку 

та, зокрема, окрему галузь – лісове господарство. Цей 

механізм є однією з форм державного регулювання 

економіки, загальним напрямом управління 

соціально-економічними процесами, що відбуваються 

в країні, і здійснюється шляхом застосування 

бюджетних (державні видатки, субсидії, субвенції, 

дотації, бюджетні позики) та податкових (ставки 

оподаткування, строки сплати податків, податковий 

кредит, податкові канікули, податкові пільги) заходів.  

Економічний механізм у сфері 

природокористування України охоплює землю, надра, 

водні, лісові ресурси, диких тварин, рибні та інші 

живі водні ресурси, радіочастотний діапазон (як 

інформаційний ресурс), навколишнє природне 

середовище в цілому [10]. Наявні певні напрацювання 

щодо теоретичних засад та методологічних підходів 

до вдосконалення системи фіскального регулювання, 

що стосуються природокористування, 

водокористування, екологічної безпеки та ін. Ці 

дослідження дають змогу сформувати поняття 

фіскального регулювання у лісовому господарстві.  

Так, В.М. Бардась систему фіскального 

регулювання природокористування визначає як 

комплекс цілеспрямованих заходів щодо застосування 

податкових і неподаткових інструментів споживання, 

відтворення, перерозподілу й охорони природних 

ресурсів та інших елементів довкілля. Основними 

фіскальними інструментами цієї сфери є плата та збір 

за спеціальне природокористування [1]. 

Виходячи з особливостей лісового господарства як 

об’єкта фіскального регулювання, щодо цієї сфери 

його доцільно визначити як комплекс методів, 

інструментів і важелів, за допомогою яких держава 

створює умови для ефективного управління 

процесами лісовідновлення та лісорозведення, 

деревообробки й використання потенціалу лісового 

господарства з метою забезпечення сталого 

економічного зростання галузі. 

Механізм фіскального регулювання лісового 

господарства (безпосередньо у ньому чи щодо 

ведення лісового господарства) – це взаємопов’язане 

функціонування як податкових, так і бюджетних 

методів, інструментів та важелів для ефективного 

досягнення цілей розвитку у цій галузі. Тобто йдеться 

про узгоджену мобілізацію фінансових ресурсів до 

державного бюджету та їх використання для 

вирішення проблем соціально-економічного 

характеру в лісовому господарстві. 

З огляду на це, бюджетний механізм тісно 

пов’язаний з податковим. Складовими фіскального 

механізму є бюджетний, котрий являє собою систему 

спеціально розроблених у державі форм та методів 

створення й використання фінансових ресурсів з 

метою ефективного ведення лісового господарства, та 

податковий, який впливає на формування доходів 

бюджету, збалансовує доходи і видатки, визначає 

динаміку еколого-економічного розвитку галузі. 

Таким чином, відповідне галузеве регулювання 

передбачає використання податкової та неподаткової 

(бюджетної) складових, реалізація яких здійснюється 

шляхом застосування відповідних інструментів. До 

останніх належать [9]: 

 податкові: податкове навантаження; податкові 

ставки; податкові пільги; спеціальні режими 

оподаткування; альтернативні режими оподаткування; 

розстрочення і відстрочення податкових платежів. 

 неподаткові (бюджетні): структура видатків 

бюджету; бюджетні інвестиції; трансферти; 

бюджетний дефіцит. 

На нашу думку, доцільно доповнити податкову 

складову такими інструментами, як: стягнення 

штрафів за порушення законодавства, плата за 

отримання дозволу на спеціальне використання 

лісових екосистем, плата за трансакції з природними 

ресурсами, виплата різноманітних платежів 

стимулюючого характеру та надання фіскальних 

преференцій. 

Найдієвішим вважають оптимальне поєднання 

податкових та бюджетних інструментів, тобто 

фіскальне регулювання, що є найбезпечнішим 

стосовно наслідків впливу на економіку. Таким 

чином, структуризовано важелі та інструменти цього 

механізму у лісовому господарстві (табл. 2).  

Інструментами фіскального регулювання є засоби, 

які застосовуються державою для виконання своїх 

функцій, тобто це конкретні способи впливу на 

процес формування ресурсів бюджету, їх розміщення 

та ефективне використання, стимулюючи або 

обмежуючи при цьому характер дії. По-перше, це 

стосується доходів і видатків бюджету, їх 

збалансування та оптимізації (бюджетні інструменти). 

По-друге, це оподаткування й регулювання соціально-

економічних процесів, а також їх вплив на розвиток 

галузі (податкові інструменти). 
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Таблиця 2 

 

Важелі та інструменти фіскального регулювання в лісовому господарстві* 

 

Податкові Бюджетні 

Доходи (податки) Видатки (фінансування) 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 

Розподіл державних видатків 

Податкове навантаження Бюджетні інвестиції 

Податкові ставки, податкові пільги, штрафи Фонд на відновлення, охорону та захист лісових 

екосистем 

Спеціальні режими оподаткування Кредити на ведення лісового господарства 

*Джерело: розроблено авторами. 

 

 

Отже, фіскальне регулювання в лісовому 

господарстві доцільно розглядати як систему 

взаємозв’язку бюджетного та податкового механізмів, 

що має забезпечувати достатній рівень надходжень до 

бюджетів і позабюджетних фондів, а також 

стимулювати суб’єктів лісогосподарювання стосовно 

збалансованого використання ресурсів (рис.).

  

 
 

Рис. Структурно-функціональна схема механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві (авторська 

розробка) 

Діючий механізм фіскального регулювання 

Податковий Бюджетний 

Доходи (податки) Видатки (фінансування) 

Інструменти  

 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

 Податкові платежі. 

 Податкові ставки. 

 Податкові пільги, штрафи. 

 Спеціальні режими оподаткування 

 Система розподілу державних 

видатків. 

 Бюджетні інвестиції. 

 Фонд на відновлення, охорону, захист 

лісових екосистем. 

 Кредити на ведення лісового 

господарства. 

 Трансферти 

 

 

 

 

 

 

Удосконалений механізм фіскального регулювання: 

збалансованість і взаємодія між функціями 

 (фіскальна, стимулююча, регулююча та розподільча) 

Недоліки: 

 

 розбалансованість між доходами та видатками; 

 нехтування особливостями лісових екосистем та умовами ведення лісового господарства; 

 надмірне податкове навантаження, звужена база оподаткування; 

 недостатньо диференційовані ставки платежів у лісовому господарстві; 

 розбіжності в податковому, бюджетному і лісовому законодавстві 

 

Усунення недоліків 
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В умовах переходу до ринкових відносин 

невід’ємною складовою системи управління та 

регулювання економіки для стимулювання охорони й 

відтворення природно-ресурсного потенціалу країни 

має стати вдосконалення економічного механізму 

природокористування і природоохоронної діяльності 

та формування стабільних джерел фінансування 

природоохоронних заходів. Здійснити це можливо 

шляхом регулювання відповідних економічних умов 

(інвестиційних, податкових, кредитних та ін). 

Фіскальні інструменти займають особливе місце 

серед інших у регуляторній політиці держави. Їх 

ефективне поєднання та виважена державна політика 

у цьому напрямі можуть забезпечити певний 

соціально-еколого-економічний ефект, що сприятиме 

сталому економічному розвитку лісового 

господарства, гармонізації взаємодії суспільства і 

навколишнього природного середовища, 

раціоналізації використання лісоресурсного 

потенціалу та підвищить добробут населення країни. 

Висновки. Сталий розвиток лісового сектору 

неможливий без ефективного механізму його 

взаємодії з державою, органами законодавчої і 

виконавчої влади. У лісовому, земельному, 

податковому та бюджетному законодавстві все ще 

залишаються вузькі місця, які призводять до значного 

скорочення джерел доходів місцевих бюджетів, 

низької зацікавленості місцевих органів влади у 

нарощуванні податкової бази та мобілізації 

фінансових ресурсів регіонів, екологобезпечному 

використанні та охороні природних ресурсів під час 

лісогосподарської діяльності. Тому впорядкувати 

інтереси і поведінку учасників господарських 

процесів у лісовому секторі економіки можливо за 

допомогою вдосконалення фіскального 

інструментарію. У зв’язку з неузгодженістю 

податкового, бюджетного та природоохоронного 

законодавства, недосконалістю фіскальних 

інструментів стимулювання економії природних 

ресурсів та повторного застосування природної 

сировини, недостатнім методологічним 

забезпеченням ідентифікації бази стягнення 

фіскальних платежів за спеціальне використання 

природних ресурсів та забруднення навколишнього 

природного середовища необхідно розширити спектр 

важелів та інструментів фіскального регулювання, які 

б враховували основні інституціональні перетворення 

щодо природокористування. 
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