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НОВІТНІЙ ВИМІР ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ СТАЛОМУ 

РОЗВИТКУ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

THE LATEST DIMENSION OF ENVIRONMENTAL CHALLENGES AND 

THREATS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

IN AN ERA OF GLOBALIZATION 

 

Михайло ХВЕСИК, 

академік НААН України, 

доктор економічних наук,  

Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку  

Національної академії наук України», Київ 

 

Mykhaylo KHVESYK, 

Academician of NAAS of Ukraine,  

Doctor of Economic Sciences,  

Public institution «Institute of environmental 

economics and sustainable development of 

the National academy of sciences of 

Ukraine», Kyiv 

 

Ганна ОБИХОД, 

доктор економічних наук, 

Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України», Київ 

 

Hanna OBYKHOD,  

Doctor of Economic Sciences, 

Public Institution «Institute of 

Environmental Economics and Sustainable 

Development of the National Academy of 

Sciences of Ukraine», Kyiv 

 
Розкрито передумови формування та наслідки проявів новітніх ризиків і загроз для 

довкілля в умовах глобалізації. Детально проаналізовано специфіку глобальних, регіональних 
та місцевих екологічних небезпек. Визначено особливості гарантування глобальної 
екологічної безпеки через призму індексу екологічної ефективності та його складових, а 
також обґрунтовано пріоритетні напрями досягнення її прийнятного рівня. 

Ключові слова: навколишнє природне середовище, новітні ризики та загрози, глобалізація, 
сталий розвиток, міжнародні екологічні рейтинги. 

 
The article reveals the preconditions of the formation and consequences of manifestations of new 

risks and threats to the environment in the conditions of globalization. The peculiarities of global, 
regional and local ecological hazards are analyzed in detail. The features of achievement of global 
ecological safety through the prism of the Index of ecological efficiency and its components are 
determined. Priority directions for reaching an acceptable level of global environmental safety are 
highlighted and substantiated. 

Key words: environment, new risks and threats, globalization, sustainable development, 
international environmental ratings. 

 

Постановка проблеми. Україна є однією 

з найбільших європейських держав з 

потужними людськими, природними й 

сировинними ресурсами. Їх відтворення та 

невиснажливе використання – важлива 

передумова сталого економічного розвитку 

країни. Загальний стан природно-

антропогенної безпеки в нашій державі 

оцінюється як складний, що під дією 

багатьох чинників дедалі поглиблюється в 

просторово-часовому аспекті. Це значною 

мірою впливає на довкілля та призводить до 

погіршення умов життєдіяльності людей. 

Екологічний ризик постійно зростає 

внаслідок збільшення частки застарілих 

                                                 
© Хвесик М., Обиход Г., 2018 

технологій та обладнання, зниження темпів 

відновлення і модернізації виробництва. У 

структурі вітчизняної промисловості на 

потенційно небезпечні виробництва 

припадає майже одна третина обсягу 

виготовленої продукції. 

Принципово нові загрози, що виникають і 

реалізуються в сучасних глобалізованих 

умовах, та виклики безпеки стають не лише 

об’єктом досліджень, але і постійними 

діючими факторами життя людини, 

суспільства й країни. Перехід до нового 

етапу формування та реалізації державної 

політики в галузі безпеки можливий на 

основі попередження ризиків. Методи 

аналізу й управління комплексною безпекою 

за кількісними критеріями ризиків дають 



ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

 

 6 

змогу сформувати єдину методологічну базу 

цієї політики. У зазначеному контексті під 

ризиками розуміють комплексні показники 

небезпек, загроз і викликів, виявлених через 

імовірність виникнення негативних, 

несприятливих, кризових і катастрофічних 

ситуацій, з одного боку, та математичні 

очікування збитків унаслідок цих подій – з 

іншого. Техногенні проблеми тісно пов’язані 

з виробничою структурою та спричинені 

функціонуванням потужних підприємств-

забруднювачів. Ступінь прояву негативних 

явищ залежить також від ефективності 

впровадження комплексу превентивних 

заходів.  

Узагальнено можна виділити такі групи 

зазначених проблем: забруднення 

атмосферного повітря стаціонарними та 

пересувними джерелами, поверхневих і 

підземних вод, порушення гідрологічного 

режиму; зміна структури земельних ресурсів, 

розвиток деградаційних процесів;  зниження 

родючості ґрунтів та їх забруднення 

небезпечними речовинами; скорочення 

біорізноманіття; загибель лісових насаджень; 

прогресуюче накопичення відходів. 

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Дослідники екологічних 

проблем виділяють два їх типи [1–6]: 

загальні для всіх територій (можуть мати 

більший чи менший ступінь прояву) – 

забруднення атмосферного повітря, 

підземних і поверхневих вод, накопичення 

відходів тощо, які в першу чергу пов’язані з:  

 нерозвиненістю інфраструктури 

природоохоронного призначення, що, 

зокрема, стосується очисних споруд стічних 

вод (їх відсутність або експлуатація понад 

передбачений строк), об’єктів 

інфраструктури сфери поводження з 

відходами (сміттєсортувальних ліній, 

установок з утилізації відходів й 

енергетичного відновлення, облаштованих 

належним чином санітарних полігонів), 

очисного обладнання викидів в атмосферне 

повітря тощо; 

 наявністю промислових об’єктів на 

території регіонів і пов’язаним із їх 

функціонуванням навантаженням на 

довкілля (викиди в атмосферне повітря, 

скиди стічних вод, утворення та накопичення 

відходів тощо); 

специфічні для конкретних регіонів, що, 

як правило, пов’язані з особливостями 

економічної діяльності у регіоні (зокрема, 

домінуванням певних галузей 

промисловості), природними особливостями 

території (наприклад, прояви екзогенних 

геологічних процесів), а також аваріями 

антропогенного походження в минулому, 

наслідки яких і досі залишаються відчутними 

для довкілля та людини. 

Фундаментальним дослідженням 

теоретико-методологічних та практичних 

аспектів гарантування міжнародної 

екологічної безпеки присвячені праці 

багатьох вітчизняних науковців. Зокрема, 

М. Хвесик [7], І. Бистряков [8, 9], 

С. Дорогунцов [10], В. Кравців [11], 

А. Степаненко [1] та інші проаналізували 

різні аспекти і проблематику екологізації 

міжнародних відносин, здійснили 

поресурсну оцінку процесів, що 

відбуваються у цій сфері, а також 

досліджували роль екологічної безпеки в 

сталому розвитку.  

Щодо глобального рівня, то проблеми 

екологізації міжнародних відносин та 

науково-технічного й економічного 

співробітництва з охорони навколишнього 

природного середовища вперше висунуті на 

Стокгольмській конференції ООН з охорони 

природи, яка відбулася 1972 року. Того ж 

року Генеральна Асамблея ООН ухвалила 

резолюцію про організаційні та фінансові 

заходи щодо міжнародного співробітництва з 

питань охорони довкілля та заснувала Раду 

керівників спеціального органу – Програми 

ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП). 

Ця Рада 1973 року розглянула ухвалений 

Стокгольмською конференцією «План дій у 

сфері навколишнього середовища» й 

визначила основні напрями міжнародного 

співробітництва, які охоплюють охорону 

здоров’я та підвищення добробуту 

населення; охорону ґрунтів і вод та боротьбу 

з опустелюванням; освіту, професійну 

підготовку й інформаційне забезпечення 

охорони природи; захист Світового океану; 

охорону рослинності, диких тварин і 

генетичних ресурсів; проблеми енергетичних 

ресурсів та енергозбереження.  

З огляду на зазначене, метою статті є 

виявлення основних тенденцій та 

проблематики досягнення прийнятного рівня 

екологічної безпеки глобалізованого світу на 

засадах сталого розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Упродовж 

тривалого часу побутувало переконання про 

те, що розвиток світової економіки – це 

стабільний і безперервний процес, а 

природні ресурси є невичерпними. 
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Екологічні проблеми розглядалися як такі, 

що мають технічний характер і 

розв’язуються, відповідно, технічними 

засобами. Технологічний оптимізм формував 

ілюзії про безмежні можливості 

економічного зростання, а бурхливий, 

стихійний технологічний наступ людини на 

природу без урахування можливих наслідків 

став причиною сучасних екологічних 

проблем. Отже, характерними ознаками 

глобальної екологічної безпеки (ГЕБ) сьогодні 

є такі: 

 посилення конфліктів і загострення 

напруженості всередині держав і між ними в 

результаті виснаження і деградація 

природних ресурсів або екологічно 

небезпечні ситуації; 

 співпраця з питань навколишнього 

природного середовища як потенційно 

стабілізуючий чинник у міждержавних 

відносинах, котрий загострює ситуацію щодо 

спільного використання ресурсів; 

 сповільнення процесів зміцнення 

діалогу і розширення взаємної довіри та 

відвертості в екосфері порівняно з 

генеруванням нових конфліктів;  

 стан екологічної безпеки загрожує 

соціо-еколого-економічній стабільності 

(демографічні тенденції, масова міграція, 

зниження добробуту, нестабільність і 

руйнування соціальних інститутів тощо). 

Глобальна екологічна безпека – це система 

міжнародних відносин, за яких 

забезпечується збереження, раціональне 

використання, відтворення та підвищення 

якості навколишнього природного 

середовища, національна діяльність держав 

не завдає екологічної шкоди як окремим 

країнам світу, так і всьому світовому 

співтовариству. ГЕБ може розглядатись і як 

процес інтеграції, регіоналізації, лібералізації 

та демократизації міжнародних відносин, що 

формує комплекс екологічних умов 

існування людства і впливає на 

функціонування інституцій, підприємств, 

організацій, через створення спеціальних 

режимів взаємовідносин країн з метою 

упередження екологічних небезпек.  

А. Качинський визначає ознаки 

екологічної безпеки, котрі доводять її 

транскордонний характер, зокрема 

різномасштабність, взаємопов’язаність усіх 

елементів національної безпеки, дотримання 

екологічних прав усіма групами населення 

тощо [12]. У зв’язку із зазначеним екологічну 

безпеку як категорію складова національної 

безпеки варто розглядати у площині саме 

міжнародних відносин. В умовах глобальної 

економіки світові лідери надають екологічній 

тематиці пріоритетне значення у 

багатоплановій світовій політиці. Наприклад, 

сьогодні однією з найбільш прогресивних у 

світі вважається екологічна політика ЄС. 

Базисом екологічного права в Євросоюзі є 

понад 500 директив, постанов і рішень. 

Можна стверджувати, що екологічний 

аспект, таким чином, належить до основних 

сфер європейської політики. 

Екологічна безпека як невід’ємний 

елемент міжнародних відносин 

розглядається з другої половини ХХ ст., коли 

більшість провідних країн світу усвідомили 

необхідність внесення суттєвих коректив до 

концепції національної безпеки, її орієнтирів, 

стратегії та засобів гарантування. Процеси 

глобалізації, збільшення диспропорцій в 

економічному розвитку та ресурсному 

забезпеченні між економічно розвиненими і 

відстаючими країнами, зростання кількості 

та міграції населення посилюють загрозу 

виникнення в довгостроковій перспективі 

руйнівних конфліктів світового масштабу у 

вигляді [13]: 

 руйнування озонованого шару 

атмосфери: посилення парникового ефекту 

в результаті збільшення викидів метану, 

аерозолів, радіоактивних газів, підвищення 

температури повітря на 1,1–6,4°С тощо [14]; 

 проявів глобальних змін клімату: 

танення льодовиків Арктики, підняття рівня 

Світового океану на 1 м, зміна частоти та 

інтенсивності опадів, незворотні зміни в еко- 

та біосистемах, територіальні зміни 

продуктивності сільського господарства, 

загострення проблем водопостачання та 

водоспоживання у густонаселених регіонах 

планети, що може призвести до 

катастрофічних загроз життю і здоров’ю, а 

також силових конфліктів у 46-ти країнах 

світу з населенням 2,7 млрд чол. [14]; 

 забруднення Світового океану через 

екстенсивну діяльність ТНК, захоронення в 

ньому отруйних і радіоактивних речовин, 

насичення води вуглекислим газом з 

атмосфери, надходження антропогенних 

нафтопродуктів, важких металів і складних 

органічних сполук (за оцінками Грінпісу, 

щороку до Світового океану скидається 

близько 6,5 млн т відходів, 80 % якого 

становить пластик, утворюючи острови, 

подібні до Великої тихоокеанської сміттєвої 

плями) [15]; 
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 зростання кількості населення світу 

(до 7 млрд за станом на 31 жовтня 2011 р. та 

9 млрд згідно з прогнозом до 2042 р.) і 

трансформація детермінантів руху 

міграційних потоків (екологічні мігранти, 

екологічні біженці) [16, 17]; 

 обмеженість доступу до світових 

ресурсів та непропорційність їх 

використання різними країнами. Протягом 

останнього десятиріччя економічно 

розвинені держави споживали близько 70 % 

світової енергії та металів, 60 % харчових 

продуктів) [18]; за цього співвідношення 

витрати енергії лише у землеробстві 

становили в різних країнах від 1/65 (басейн 

р. Конго) до 1/2,0–1/2,5 (США); 

екстраполяція тренду споживання води 

свідчить, що вже до 2030 р. потреба в ній на 

40 % перевищуватиме наявні ресурси; 

 розповсюдження ядерної, хімічної, 

біологічної, геофізичної, космічної, 

психотропної, екологічної зброї та 

технологій масового ураження [18]; 

 забруднення навколишнього природного 

середовища стійкими органічними 

забруднювачами (СОЗ) – найбільш 

токсичними та небезпечними хімічними 

сполуками. Інструменти і механізми 

поводження із СОЗ розроблюються та 

реалізуються в рамках Стокгольмської 

конвенції – першого глобального документа 

прямої дії, а також Базельської – про 

контроль за транскордонним перевезенням 

небезпечних відходів та їх видаленням; 

 зростання обсягів споживання та 

дефіциту ресурсного й енергетичного 

забезпечення. Прогнозується до 2030 р. 

збільшення використання енергоносіїв на 

37–50 %; до того ж світових ресурсів нафти 

для енергозабезпечення цивілізації вистачить 

лише на 30–60 років, природного газу – 40–

70, вугілля – 300–700, плутонію для АЕС на 

швидких нейтронах – 1 000, клатратів 

(включень) метану Чорного моря – на 40–

700 тисяч років.  

Для всіх країн світу ГЕБ стає важливим 

питанням порядку денного щодо визначення 

стратегій виживання сучасного покоління, 

оскільки внаслідок глобального потепління 

вже сьогодні нестабільні регіони планети 

перетворюються в зони збройних конфліктів 

за природні (Малі, Чад, Алжир, Карачі, 

Дарфуре, Бангладеш, Непал та ін.) й водні 

ресурси (Китай, Індія, Мексика, Близький 

Схід, Південна Америка, Центральна Азія та 

інші, де 430 млн людей уже потерпають від 

дефіциту питної води). У системі оцінки 

глобальних екологічних відносин, на нашу 

думку, варто враховувати індекс екологічної 

ефективності (The Environmental Performance 

Index, EPI). Це глобальне дослідження, 

результатом якого є створення рейтингу 

країн світу за показником навантаження на 

навколишнє природне середовище та 

раціонального використання природних 

ресурсів. EPI застосовується замість індексу 

екологічної сталості (The Environmental 

Sustainability Index) з 2006 року, а за його 

результатами розраховується індекс розвитку 

людського потенціалу (Human Development 

Index) у рамках спеціальної серії доповідей 

про розвиток людини ПРООН [19].  

Індекс екологічної ефективності та його 

індикатори визначають здатність країни 

захищати своє навколишнє природне 

середовище як у теперішній час, так і 

довготерміновій перспективі, виходячи з 

наявності національної екологічної системи, 

змоги протидіяти екологічним впливам і 

зниження залежності людей від них, 

соціальних та інституціональних 

можливостей держави відповідати на 

екологічні виклики, спроможності 

глобального контролю над екологічним 

станом тощо. Крім того, вони можуть 

використовуватися як потужний інструмент 

для ухвалення рішень на аналітичній основі з 

урахуванням соціального й економічного 

вимірів сталого розвитку. Рейтинг, 

складений на основі даних про якість води й 

повітря, викиди парникових газів, турботу 

про збереження лісів та інших факторів, 

виявив істотні розбіжності між країнами з 

приблизно однаковою якістю життя, рівнем 

споживання ресурсів та забруднення 

довкілля.  

У 2016 році Україна зайняла 44-те місце 

серед 178 держав світу за міжнародним 

рейтингом з екологічного індексу (табл. 1). 

Для порівняння: 52-ге серед 133 держав 

(2006 р.), 75-те серед 149 (2008 р.), 95-те з-

поміж 178 країн (2014 р.).  

Загалом простежується підвищення 

індексу екологічного виміру для України 

2016 року на 30,7 пункту порівняно з 2014 

роком. Дослідження складових індексу для 

різних груп держав дають підстави 

стверджувати, що спільною ознакою десятки 

лідерів є високий рівень безпеки, 

сформований показниками якості ресурсів, 

природокористування, енергетичного 

балансу тощо (табл. 2). 
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Таблиця 1 
 

Значення індексу екологічного виміру в окремих країнах світу* 
 

Країна 
2008 2010 2014 2016 

Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення Рейтинг Значення 

Ісландія 11 87,6 1 93,5 14 76,5 2 90,5 

Швейцарія 1 95,5 2 89,1 1 87,6 16 86,9 

Коста-Ріка 5 90,5 3 86,4 54 58,5 42 80,0 

Швеція  2 93,1 4 86,0 9 78,1 3 90,4 

Норвегія 3 93,1 5 81,1 10 78,1 17 86,9 

Маврикій 58 78,1 6 80,6 56 58,1 77 70,9 

Франція 10 87,8 7 78,2 27 71,1 10 88,2 

Австрія 6 89,4 8 78,1 8 78,3 18 86,7 

Куба 41 80,7 9 78,1 64 55,1 45 79,1 

Колумбія 9 88,3 10 76,8 85 50,8 57 75,9 

Мальта – – 11 76,3 34 67,4 9 88,5 

Фінляндія 4 91,4 12 74,7 18 75,7 1 90,7 

Словаччина 17 86,0 13 74,5 21 74,5 24 85,4 

Великобританія 14 86,3 14 74,2 12 77,4 12 87,4 

Нова Зеландія 7 88,9 15 73,4 16 76,4 36 82,0 

Німеччина 13 86,3 17 73,2 13 77,0 30 84,3 

Японія 21 84,5 20 72,5 26 72,4 39 80,6 

Латвія 8 88,8 21 72,5 40 64,1 22 85,7 

Білорусія 43 80,5 53 65,4 32 67,7 35 82,3 

США 39 81,0 61 63,5 33 67,5 26 84,7 

Росія 28 83,9 69 61,2 73 53,5 32 83,5 

Україна 75 74,1 87 58,2 95 49,0 44 79,7 

Мавританія 146 44,2 161 33,7 165 27,2 160 46,3 

ЦАР 128 56,0 162 33,3 119 42,3 159 46,5 

Сьєрра-Леоне 147 40,0 163 32,1 173 21,8 162 46,0 

*Джерело: [20]. 

Таблиця 2 
 

Індекс екологічного виміру за складовими для України, 2016 р.* 

 

Складова  Показник 

Екологічний індекс  79,7 

Рейтинг 44 

Впливи на здоров’я (Health Impacts) 85,8 

Якість повітря (Air Quality) 84,2 

Вода та санітарний стан (Water and Sanitation) 87,2 

Водні ресурси (Water Resources) 73,3 

Сільське господарство (Agriculture) 98,2 

Ліси (Forests) 47,1 

Рибальство (Fisheries)  50,4 

Біорізноманіття та місце проживання (Biodiversity and Habitat) 65,6 

Клімат та енергетика (Climate and Energy) 87,5 

* Джерело: систематизовано авторами на основі [20]. 

 

Водночас характерною особливістю 

країн-аутсайдерів (до яких належить й 

Україна) є низькі значення показників 

захищеності та високий рівень загрози 

впливу на здоров’я населення, безпеку 

водних ресурсів та їх санітарний стан, слабка 

адаптація до кліматичних змін. 

Низькі позиції нашої держави у попередні 

роки пов’язані з таким: погіршенням 

санітарного стану довкілля, спричиненого 

викидами підприємств металургії та 

енергетики, які щорічно сягають 30–35 % 

усіх забруднень від стаціонарних джерел; 

застосуванням застарілого обладнання, що, 

згідно із статистичними даними, здійснює в 

три рази більше викидів, ніж новітнє 

устаткування; дефіцитом води, котрий нині 

становить близько 4 млрд м
3
. Практично всі 

поверхневі, ґрунтові й частково підземні 

води забруднені промисловими, побутовими, 
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сільськогосподарськими стоками і за якістю 

не відповідають навіть чинним заниженим 

санітарним нормам. 

Рівень стабільності та безпеки країни 

можна оцінити за допомогою компоненти 

безпеки життя людей як складової індексу 

сталого розвитку, що відображає сумарний 

вплив сукупності глобальних загроз на 

окремі держави та їх групи. До глобальних 

загроз, визначених міжнародними 

організаціями, належать: глобальне 

зниження енергетичної безпеки (ES); 

порушення балансу між біологічними 

можливостями Землі й потребами людства в 

біосфері в контексті зміни демографічної 

структури (BB); наростаюча нерівність між 

людьми й країнами (GINI); поширення 

глобальних хвороб (GD); дитяча смертність 

(CM); зростання корупції (CP); обмеженість 

доступу до питної води (WA); глобальне 

потепління (GW); державна нестабільність 

(SF); глобальні зміни клімату й природні 

катастрофи (ND) [20]. Компонента безпеки 

життя – це інтегрована оцінка, яка враховує 

сумарний вплив сукупності глобальних 

загроз на сталий розвиток країн світу. Усі 

держави-лідери належать до кластера з дуже 

високими значеннями індексу сталого 

розвитку (табл. 3).  

Таблиця 3 
 

Індекси глобальних загроз сталому розвитку* 
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Швеція 1,474 0,467 0,709 0,765 0,89 0,519 0,696 0,585 0,683 0,659 0,675 

Норвегія 1,435 0,599 0,536 0,752 0,874 0,332 0,694 0,584 0,696 0,654 0,675 

Нова Зеландія 1,423 0,481 0,799 0,554 0,9 0,415 0,675 0,487 0,645 0,663 0,675 

Австралія 1,526 0,933 0,865 0,575 0,874 0,119 0,684 0,562 0,525 0,661 0,675 

Швейцарія 1,336 0,369 0,289 0,606 0,88 0,493 0,685 0,584 0,492 0,661 0,675 

Ісландія 1,506 0,799 - 0,966 0,857 0,455 0,698 0,585 0,285 0,661 0,675 

Фінляндія 1,465 0,426 0,814 0,734 0,9 0,322 0,695 0,584 0,611 0,666 0,675 

Люксембург 1,463 0,271 - 0,926 0,844 0,088 0,693 0,584 0,714 0,655 0,675 

Канада 1,48 0,632 0,88 0,629 0,869 0,176 0,677 0,584 0,667 0,657 0,675 

Данія 1,394 0,365 0,307 0,769 0,9 0,384 0,69 0,585 0,654 0,654 0,675 

Німеччина  1,335 0,397 0,349 0,71 0,837 0,359 0,688 0,584 0,549 0,658 0,675 

США 1,361 0,909 0,312 0,454 0,792 0,135 0,663 0,545 0,513 0,649 0,659 

Великобританія  1,286 0,279 0,31 0,558 0,8 0,406 0,68 0,579 0,617 0,647 0,675 

Франція 1,312 0,3 0,388 0,625 0,775 0,484 0,687 0,57 0,628 0,657 0,675 

Японія 1,294 0,277 0,3 0,767 0,8 0,371 0,692 0,581 0,05 0,644 0,675 

Сінгапур 1,321 0,258 0,192 0,418 0,885 0,454 0,697 0,561 0,707 0,624 0,675 

Ірландія  1,26 0,28 0,339 0,594 0,757 0,346 0,688 0,584 0,525 0,652 0,675 

Польща 1,266 0,304 0,387 0,595 0,642 0,4 0,675 0,58 0,681 0,653 0,675 

Угорщина 1,235 0,296 0,446 0,656 0,606 0,513 0,672 0,579 0,318 0,662 0,675 

Болгарія  1,138 0,291 0,446 0,361 0,432 0,483 0,63 0,584 0,443 0,651 0,675 

Грузія 1,52 0,484 0,484 0,443 0,57 0,645 0,567 0,578 0,376 0,62 0,642 

Росія 1,349 0,979 0,627 0,423 0,284 0,287 0,632 0,581 0,6 0,62 0,625 

Казахстан  1,232 0,657 0,46 0,662 0,284 0,204 0,505 0,576 0,738 0,602 0,608 

Непал 1,177 0,827 0,485 0,624 0,274 0,686 0,354 0,522 0,048 0,405 0,483 

Україна 1,196 0,384 0,443 0,724 0,264 0,473 0,645 0,577 0,495 0,602 0,642 

Трінідат і Тобаго  1,093 0,262 - 0,466 0,408 0,009 0,51 0,584 0,643 0,595 0,573 

Китай 1,118 0,711 0,425 0,429 0,408 0,478 0,612 0,13 0,428 0,63 0,519 

Малаві 1,091 0,694 0,492 0,493 0,384 0,688 0,155 0,482 0,558 0,044 0,376 

Індія 1,088 0,649 0,476 0,54 0,372 0,634 0,265 0,478 0,47 0,385 0,537 

Узбекистан 1,025 0,319 0,446 0,542 0,186 0,538 0,35 0,584 0,455 0,595 447 

* Джерело: систематизовано авторами на основі [20]. 
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Аналізуючи Україну за вразливістю до 

глобальних загроз, виявлено, що порівняно з 

2010 роком індекс безпеки життя людей 

дещо поліпшився (перемістився із 65-го на 

51-ше місце), але залишається суттєво 

низьким. 

Про актуальність проблеми глобальної 

екологічної безпеки свідчить і той факт, що 

найвпливовіший у світі показник 

економічного розвитку промисловий індекс 

Доу–Джонса публікує підіндекс, котрий 

охоплює компанії, які відображають у 

регулярних звітах про прибутки і збитки 

шкоду від діяльності, завдану 

навколишньому природному середовищу, 

або, навпаки, ефект від заходів щодо 

нейтралізації цієї шкоди. 

США, Британія, Франція і Німеччина 

також погодилися поповнити свою систему 

національних рахунків показниками стану 

середовища проживання, які можуть 

підвищити або знизити величину їх ВВП 

порівняно із значенням, обчисленим 

традиційним шляхом. Тому формування 

міжнародної екологічної безпеки має 

здійснюватися не через дискримінацію 

окремих регіонів і країн світу, а відповідно 

до загальновизнаних світовою спільнотою 

паритетних засад та принципів, серед яких: 

надпріоритетність, системність, 

спільність, інтеграція, рівність суб’єктів 

тощо. 

Отже, сьогодні ГЕБ необхідно 

досліджувати з позицій процесів глобалізації, 

на основі формування і подальшого розвитку 

єдиного загальносвітового еколого-

економічного простору шляхом гарантування 

міжнародної екологічної безпеки на базі 

розповсюдження нових технологій, 

екологічних інновацій, участі в глобальних 

угодах у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, а також 

міжнародного ринку торгівлі квотами. 

Аналіз світових процесів свідчить, що 

передумови створення системи ГЕБ 

потребують упровадження конкретних 

правових зобов’язань, рекомендацій з 

удосконалення інституціонального 

забезпечення. Найбільш узагальнено заходи 

щодо розв’язання глобальних екологічних 

проблем та гарантування ГЕБ можна 

сформулювати таким чином: 

 дослідження глобальних енергетичних 

та біогеохімічних коловоротів (індустріальні 

й біосферні процеси), зокрема, перспективи й 

виклики розвитку традиційної та 

альтернативної енергетики, динаміка і 

прогноз обсягів викидів, скидів, поховань, 

знешкодження забруднюючих речовин та 

відходів тощо; 

 розроблення та запровадження систем 

спостережень і моніторингу на глобальному 

рівні (наприклад, у космосі, обмін даними 

супутників та створення загальних баз даних 

тощо); 

 аналіз глобальних змін у 

біорізноманітті, зокрема пошук шляхів його 

збереження, виявлення нових видів; 

 розроблення теоретико-методологічних 

засад екологічних змін на основі 

синергетичного поєднання досягнень у 

різних галузях знань; 

 обґрунтування, вдосконалення та 

підтримка міжнародних зусиль, реалізація 

глобальних програм, фінансовий та науковий 

супровід регіональних міждержавних 

проектів тощо [21]. 

Обмеженість природних ресурсів 

призводить до виникнення суперечностей і 

конфліктів, що перешкоджають соціально-

економічному зростанню. Сьогодні 

екологічні конфлікти можна визначити як 

протистояння на міждержавному рівні, 

спричинені несумісними інтересами сторін, а 

також їх відстоюванням права власності, 

використання ресурсів та послуг 

навколишнього природного середовища або 

контролю над ними. Згідно з прогнозами 

кількість і масштаб екологічних конфліктів 

зростатимуть. Результати дослідження 

Світового банку [22] свідчать, що збитки 

світової економіки від стихійних лих і 

катастроф упродовж 1980–2012 років склали 

3,8 трлн дол. США. Оцінка здійснювалася на 

основі даних швейцарської 

перестрахувальної компанії «Munich Re», а 

результати були опубліковані після ліквідації 

наслідків руйнівного тайфуну «Хаян» на 

Філіппінах (економічний збиток, 

оприлюднений рейтинговим агентством 

«Moody's», досяг 14 млрд дол. США). 

Також дослідження Світового банку 

виявили тенденцію до збільшення розміру 

середнього збитку: у 80-х рр. – приблизно 

50 млрд, упродовж сучасного періоду – 

близько 200 млрд дол. США на рік. При 

цьому втрати лише від штормів, повеней і 

засух становлять близько 2,5 трлн дол. США, 

тобто дві третини сумарного збитку загалом. 

У регіональному розподілі, за даними 

Світового банку, найбільше постраждали 

країни, що розвиваються, де збиток від 

стихійних лих за 2001–2006 рр. дорівнював 
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1 % ВВП. Для порівняння, передові держави 

за аналогічний період з цієї ж причини 

втратили 0,1 % ВВП, тобто в десять разів 

менше. Втім, це, найімовірніше, обумовлено 

лише більш високими показниками ВВП у 

них. Світовий банк закликає вдосконалювати 

заходи щодо запобігання ризикам, 

пов’язаним з екстремальним погіршенням 

погодних умов. Так, наприклад, жертвами 

циклону в індійському штаті Орісса у 1999 р. 

стало 10 тис. осіб, а збиток склав 4,5 млрд 

дол. США. Як стверджується, завдяки 

ефективним заходам щодо запобігання 

погодним ризикам циклон аналогічної сили 

«Файлин» у жовтні 2013 р. завдав шкоди 

лише на 700 млн дол. США, а кількість 

постраждалих дорівнювала близько 40 осіб. 

Експерти Світового банку у доповідях 

(World Bank and Climate Change та World 

Bank and Climate Finance) доводять 

необхідність екологічного співробітництва у 

сфері міжнародних економічних відносин, 

котре повинно ґрунтуватися на спільних 

інтересах усіх країн та перерозподілі 

фінансових потоків, що виділяються на 

заходи з попередження екологічного ризику 

[23]. 

Надалі пріоритетними напрямами 

гарантування екологічної безпеки в 

глобальному економічному просторі 

вважають: зміцнення міжнародного 

співробітництва щодо раціонального 

використання природних ресурсів; захист 

флори, фауни й середовища їхнього 

перебування; зниження викидів 

забруднювачів повітря, таких як вуглеводень, 

і тих, що призводять до утворення 

фотохімічних окисників. Зазначені 

пріоритети кореспондуються із Цілями 

сталого розвитку (ЦСР) до 2030 рр., 

декларованими ООН. Їх дотримується 

більшість країн світу, котрі визначають 

власні показники розвитку за 17-ма цілями й 

169-ма конкретними завданнями. Очікується, 

що для України ЦСР становитимуть нову 

систему взаємоузгоджених управлінських 

заходів і механізмів за економічним, 

соціальним та екологічним 

(природоохоронним) вимірами, 

спрямованими на формування суспільних 

відносин на засадах довіри, солідарності, 

рівності поколінь, безпечного 

навколишнього природного середовища. 

Нові цілі мають забезпечити інтеграцію 

зусиль щодо економічного зростання, 

прагнення до соціальної справедливості і 

раціонального природокористування, що 

потребує глибоких соціально-економічних 

перетворень в Україні та нових підходів до 

можливостей глобального партнерства. 

Для ефективного подолання екологічних 

проблем потрібні найбільш розвинені форми 

міжнародного співробітництва на основі 

єдиних критеріїв безпеки, загальновизнаних 

універсальних підходів. З огляду на 

глобальний характер таких проблем, 

становлення й реалізація національної 

української стратегії екологічної безпеки 

неможливі без урахування міжнародного 

досвіду. Водночас спроби подолання 

глобальних екологічних криз сформували 

підходи світової спільноти, відповідно до 

яких виконання будь-яких спеціалізованих 

програм активізується за участі національних 

урядів. Тому Україна сьогодні має унікальну 

можливість висвітлити своє бачення 

глобальної екологічної безпеки, стати 

активною учасницею формування 

міжнародних стратегій у цій сфері. Зокрема, 

вкрай актуальною є необхідність 

оприлюднення на міжнародному рівні своєї 

позиції щодо реабілітації та адаптації 

уражених чорнобильських територій на 

основі біологічних, медичних, соціально-

психологічних даних профільних відомств та 

міністерств з метою подальшої координації 

зусиль нашої держави та міжнародної 

спільноти у вирішенні питання екологічної 

перспективи цих земель.  

Вихідною точкою актуалізації 

проблематики захисту довкілля у 

міжнародних відносинах є своєрідна 

екологічна взаємозалежність держав. 

Останню можна розуміти двояко: з одного 

боку, як пряму взаємозалежність, за котрої 

одна держава може безпосередньо завдати 

шкоди довкіллю іншої, зокрема через 

розрідження озонового шару; з іншого – як 

непряму, коли екологічні збитки певної 

країни (наприклад, ерозія ґрунтів) не 

зачіпають безпосередньо навколишнього 

природного середовища іншої території, 

однак позначаються негативно на деяких 

сферах, зокрема соціальній. Так, соціальна 

дестабілізація в регіонах, які потерпають від 

ерозії ґрунтів, спричиняє міграційні процеси, 

котрі вже безпосередньо зачіпають інтереси 

інших держав. Цей своєрідний взаємозв’язок 

з його впливом на інституції, процеси й 

акторів у рамках міжнародної екологічної 

системи є рушійною силою для наступних 

новітніх тенденцій. 
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1. Глобалізація екологічної безпеки. 

Глобальний характер екологічних проблем 

потребує розробки та реалізації погодженої 

міжнародної політики. Для запобігання 

екологічній катастрофі в глобальному 

масштабі людство вже сьогодні повинне 

дотримуватися узгоджених заходів щодо 

збереження стійкості біосфери: сформувати 

на планеті єдиний екологобезпечний 

господарсько-економічний простір як основу 

сталого і врівноваженого соціально-

економічного розвитку всіх країн світу. 

Складовою процесу глобалізації став 

екологічний протекціонізм, котрого часто 

дотримуються країни, економіка яких 

розвивається. Зокрема, забороняють або 

обмежують виробництво, продаж і 

використання екологічно небезпечної 

продукції та ввезення на територію 

технологій і товарів, що завдають шкоди 

навколишньому природному середовищу і 

становлять загрозу здоров’ю населення. 

Позитивні тенденції розвитку глобальних 

екологічних проблем сприяють активізації 

існуючих екологічних рухів, течій тощо, а 

також виникненню нових. Серед них:  

екологічний імперіалізм (Ecological 

imperialism) – перенесення на території та в 

регіони організмів, що не властиві (а часто 

виявляються й шкідливими) місцевій флорі 

та фауні [24]; 

екоімперіалізм (Ecoimperialism) – як 

процес блокування розвиненими країнами 

світу місцевих суб’єктів влади (із залученням 

неурядових екологічних організацій) у їх 

праві самостійно розпоряджатися 

природними ресурсами під приводом захисту 

навколишнього природного середовища [25]; 

екотероризм (Ecoterrorism) – 

використання загроз або насильства 

кримінального характеру проти невинних 

жертв чи їх власності з боку організацій, 

орієнтованих на охорону природи з 

політичних причин, часто включаючи дії 

символічного характеру [26]. За даними ФБР, 

у період 2003–2008 рр. екотероризм 

призводив до щорічних збитків на суму 

близько 200 млн дол. США лише на 

території Сполучених Штатів Америки.
 
На 

думку ФБР, з початку XXI ст. така діяльність 

і тактика набули суспільно небезпечного 

характеру; 

екологічний расизм (Environmental racism) 

– одна з форм расової дискримінації, за якої 

населення з низьким рівнем доходів або 

міноритарні громади розміщуються в 

безпосередній близькості від екологічно 

небезпечних або деградованих середовищ, 

забруднених токсичними відходами, без 

доступу до чистої питної води тощо [27]. У 

глобальному масштабі екологічний расизм 

існує між групами лідируючих країн і тих, 

що розвиваються, а також між окремими 

расами й етносами на різних континентах: 

світові корпорації часто виробляють 

небезпечні хімікати, заборонені в передових 

державах, експортують їх на переробку або 

захоронення до тих, що розвиваються чи 

мають слабке природоохоронне 

законодавство; 

екологічний саботаж, екотаж (Ecotage) 

– пряма дія екстремальних груп захисників 

навколишнього природного середовища 

(наприклад, групи «Земля понад усе!»). Його 

часто розглядають як складову актів 

громадянської непокори або навіть 

екотероризму [28]; 

екоцид (Еcocide) – будь-яке пошкодження 

або знищення природного ландшафту і 

руйнування чи втрати екосистеми на певній 

території до такого ступеня, коли 

елементарне виживання населення цієї 

місцевості перебуває під загрозою. 

Розрізняють природний (коли живий 

організм вбиває достатню кількість особин в 

екосистемі, щоб припинити розмноження 

виду) та антропогенний екоцид (відбувається 

за умови надходження великої кількості 

забруднюючих речовин в екосистему) [28]; 

екологічний фашизм (Ecofascism) – як 

радикальний напрям в охороні 

навколишнього природного середовища 

безпосередньо пов’язаний з неофашизмом. 

Часто цим терміном оперують як політичним 

епітетом з метою дискредитації екологічної 

політики супротивників [29]; 

екологічна справедливість (Еnvironmental 

justice) – концепція виникла в США та має 

два різних тлумачення: як громадський рух, 

чия увага зосереджена на справедливому 

розподілі екологічних вигод і збитків, а 

також як міждисциплінарний орган 

соціальної наукової літератури, котра 

включає (але не обмежується) теорії 

розвитку навколишнього природного 

середовища, справедливості, екологічного 

права та управління, екологічної політики й 

планування, стійкості та політичної екології. 

2. Пріоритетність екологічної безпеки. 

Протягом останніх років більшість 

науковців-економістів вказувала на низьку 

пріоритетність питань, пов’язаних із 

гарантуванням екологічної безпеки, 

особливо щодо її фінансування, порівняно з 
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іншими складовими загальнонаціональної 

політики держави. Проте ступінь загострення 

екологічних проблем в Україні та світі, а 

також суттєва різниця в механізмах реалізації 

положень екологічної політики на суміжних 

територіях (в прикордонних областях) і її 

наслідки потребують особливої уваги щодо 

питань охорони навколишнього природного 

середовища. Все частіше в програмах, 

стратегіях національного розвитку та планах 

згадуються екологічна безпека, екологічний 

розвиток, екологічна відповідальність, 

поліпшення якості життя і здоров’я громадян 

шляхом коригування та формування 

нормативно-правової бази в галузі 

природокористування, охорони довкілля та 

гарантування екологічної безпеки. Активна 

роль у досягненні високого рівня безпеки 

належить екологічній відповідальності 

бізнесу, громадській позиції населення, 

процесам моніторингу та контролю за станом 

навколишнього природного середовища [30]. 

3. Зростаюча інституціоналізація 

екологічної безпеки та взаємозалежності 

держав, що проявляється як у створенні 

нових регулятивних безпекових структур, 

так і їх виході за рамки усталеної системи 

автономних держав. На сьогодні 

спостерігаються активні процеси 

плюралізації структури суб’єктів у 

міжнародній політиці охорони довкілля, де 

набувають більшої значимості, на противагу 

представникам класичної державної 

дипломатії, репрезентанти неурядових 

структур (екоклуби, ТНК, громадські та 

політичні партії тощо).  

Поглиблюється взаємозалежність між 

окремими регулятивними сферами світової 

політики, насамперед охорони довкілля та 

економіки. У разі подальшого збереження ці 

тенденції стануть передумовою зміни моделі 

системи держав та посилять роль 

недержавних приватних акторів (екологічних 

організацій, економічних суб’єктів, наукових 

кіл) у розробці й упровадженні міжнародних 

екологічних стандартів [31].  

Ключовою тенденцією останніх 

десятиліть є зростання інституціоналізації 

міждержавної політики у сфері захисту 

довкілля. Сьогодні в рамках так званого 

світового екологічного порядку поведінку 

держав на міжнародній арені регулюють 

понад 1 тис. дво- та багатосторонніх 

договорів екологічного характеру. Фактично 

кожен уряд підпорядковується значній 

кількості міжнародних норм та правил – від 

захисту кажанів до обмежень викидів 

шкідливих речовин в атмосферу. Класичним 

прикладом є спільне екологічне 

законодавство країн-членів Євросоюзу, де 

директиви обов’язкові для виконання.  

4. Плюралізація акторів міжнародних 

відносин у сфері охорони довкілля. 

Спостерігається зростання ролі 

транснаціональних приватних суб'єктів, 

передусім великих екологічних асоціацій. 

Заборони вилову китів чи припинення 

скидання сміття у море стали можливими в 

тому числі й завдяки зусиллям саме цих 

недержавних акторів; країни постають у 

деяких процесах інституціоналізації як 

виконавчі органи кампаній приватних 

акторів, котрі визначають порядок денний 

внутрішньої та зовнішньої політик. Крім 

того, вони контролюють взаємні 

зобов’язання держав, інформують уряди та 

громадськість про перебіг міжнародних 

переговорів, надають кваліфіковані експертні 

оцінки та рекомендації, які не лише 

полегшують процедуру пошуку прийнятних 

рішень, але й водночас впливають на неї. 

Окреме місце у плюралізації суб’єктів 

міжнародної екологічної політики 

відводиться транснаціональним корпораціям. 

Якщо в 70-х роках XX ст. основними 

вважали регулятивні заходи, спрямовані 

проти глобальних концернів, то сьогодні 

частішають спроби залучити ТНК до 

розв'язання екологічних питань та відшукати 

рішення, які є виграшними для обох сторін. 

Ключовим поняттям у цьому контексті є 

публічно-приватне партнерство – співпраця 

державного та приватного секторів. Крім 

того, екологічні асоціації намагаються 

розвинути й інші форми кооперації з 

крупними економічними концернами [7, 8].  

5. Підвищення ролі екологічної 

інформатизації. Національні стратегії 

держав не матимуть жодної змістової ваги, 

якщо не спиратимуться у своїх основних 

тезах на думки, рекомендації, оцінки та 

прогнози наукових експертів. Глобальна 

екологічна політика потребує достатньої 

інформаційно-наукової бази, яку, з огляду на 

ускладнення проблем, більше не спроможні 

забезпечити лишень суб’єкти прийняття 

політичних рішень. Справжнім проривом у 

залученні наукових кіл до розв’язання 

екологічних завдань стало створення в 

рамках ООН 1988 року «Міждержавного 

комітету із кліматичних змін» (ІРСС), де й 

сьогодні працює близько 3 тис. міжнародних 
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експертів зі всього світу. Схожі форуми були 

організовані і з інших актуальних питань 

міжнародної політики у сфері захисту 

довкілля, зокрема забезпечення біологічного 

розмаїття, скорочення викидів шкідливих 

речовин, зменшення озонового шару тощо.  

Досі простежується конфлікт між 

розвинутими країнами та тими, що 

розвиваються, – так звана конфронтація 

«Північ–Південь». Особливо до середини  

90-х років XX століття більшість науковців, 

залучених до роботи міжнародних 

експертних форумів, походила з розвинутих 

північних держав, а незначна кількість 

експертів з країн півдня практично не мала 

змоги впливати на діяльність цих інститутів. 

Прикладом такого дисбалансу може 

слугувати визначення кліматичної проблеми 

у ранніх звітах ІРСС, які майже цілковито 

підготовлені фахівцями з півночі. У них були 

визначені два класи парникових газів: 

природні та антропогенні. Зокрема, 

антропогенні чинники включали емісії 

рисових рослин та утворення метану у 

шлунках великої рогатої худоби і кіз. Отож 

вирощування продуктів харчування було 

фактично прирівняне до збільшення 

споживання електроенергії у промислово 

розвинених державах, у результаті чого 

країни, що розвиваються, стали суттєвими 

забруднювачами навколишнього природного 

середовища. Такий підхід наштовхнувся на 

серйозну критику з боку південних країн, 

котрі вимагали визначити емісії свійських 

тварин і технічних культур як природні або 

диференціювати антропогенні емісії на такі, 

що виникають з інтересів розкоші або у 

зв’язку з життєвою необхідністю. Подекуди 

через протистояння в екологічній сфері 

північних та південних держав виникали 

справжні наукові конфлікти, як, зокрема, у 

випадку дебатів американських та індійських 

дослідницьких інститутів у питанні 

виявлення найбільших збудників 

парникового ефекту. Ці та інші проблеми 

зумовили необхідність запровадження більш 

гнучкого підходу до формування 

міжнародних експертних комісій, зокрема в 

напрямі посиленої участі науковців з країн, 

що розвиваються, а також незалежних 

експертів екологічних організацій. 

6. Розвиток екобізнесу та 

екопідприємництва, екологізація 

виробництва як ініціативної господарської 

діяльності з урахуванням екологічних вимог, 

спрямованої на уникнення та/або зниження 

негативного впливу на довкілля, а також 

поліпшення екологічних показників з метою 

отримання прибутку або іншої вигоди.  

Сучасні форми глобалізації загроз 

зумовлюють дедалі більше міжнародне 

визнання глобальної екологічної 

взаємозалежності усіх держав світу та пошук 

нових ефективних механізмів співпраці у 

подоланні цих проблем. Значною мірою 

зросла здатність недержавних суб’єктів 

здобувати підтримку як на національному, 

так і міжнародному рівні та привертати увагу 

громадськості до глобальних питань 

навколишнього природного середовища. 

Проте, попри доволі вагомий моральний 

авторитет світового екологічного руху, ще 

зарано говорити про вкорінення у свідомість 

міжнародного співтовариства абсолютної 

необхідності якомога швидшого розв’язання 

проблем деградації довкілля. За винятком 

ядра активних прихильників екологічної 

політики у низці розвинутих країн 

(насамперед Скандинавії), поки що уряди 

більшості держав не готові чи не спроможні 

вирішувати питання охорони середовища. 

Їхні завищені обіцянки щодо високих 

стандартів безпеки та екологічного захисту 

породжують серед значної частини 

громадськості настрої недовіри і, як 

наслідок, байдужості до природоохоронних 

обов’язків. Тому виникають серйозні 

підстави для послаблення державної 

легітимності.  

Результати останніх міжнародних 

конференцій з питань довкілля свідчать про 

необхідність пошуку нових ефективних 

інструментів розв'язання глобальних 

екологічних проблем сучасності. Механізм 

регулярних світових екологічних самітів з 

кожним роком вичерпує свій регуляційний 

потенціал, тому загострюється потреба у 

реструктуризації міжнародної екологічної 

політики. Її подальша інтернаціоналізація та 

інституціоналізація, створення єдиної 

координаційної світової екологічної 

організації, плюралізація структури акторів 

міжнародної політики із захисту 

навколишнього природного середовища з 

якомога ширшим залученням до неї науково-

експертних кіл та суб’єктів світової торгівлі, 

а також урівноваження інтересів країн 

півночі та півдня можуть стати адекватними 

відповідями на виклики сучасної глобальної 

деградації довкілля, яка становить загрозу 

існуванню людства загалом. 
Висновки. З огляду на зазначене метою 

процесу гарантування екологічної безпеки в 
умовах глобалізації у найближчій 
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перспективі визнано стабілізацію і 
поліпшення стану довкілля України шляхом 
інтеграції екологічної політики до соціально-
економічного розвитку, щоб гарантувати 
екологічно безпечне природне середовище 
для життя і здоров’я населення, 
впровадження екологічно збалансованої 
системи природокористування та збереження 
природних екосистем. Сучасні тенденції 
розвитку глобального екологічного простору 
обумовлені перманентним конфліктом 
економічної та екологічної складової на тлі 
геоекономічних зрушень. В Україні за цих 
умов відбувається залучення держави у 
конфлікт економіки й екології: реалізується 
прагнення до економічного зростання й 
одночасно забруднюється довкілля.  
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文化软实力是一个国家文化所体现出来的总体影响力和竞争力。增强国家文化软实力，己
经成为摆在世界各个国家面前的重大战略课题。中国作为世界第二大经济体，一直以来把发
展本国文化产业和推广中国文化作为重要任务，在发展国家文化软实力中取得了有目共睹的
成绩。特别是近年来，中国国家领导人高度重视文化软实力的发展，在国际上产生了一定的
文化影响力和文化吸引力，同时也塑造出了中国美好的国家形象。本文对中国文化软实力的
发展成效进行了比较系统地分析，在研究中国文化软实力发展措施和有益经验的基础上，结
合乌克兰文化软实力发展的实际，尝试提出发展乌克兰文化软实力的具体路径和战略，完善
相关政策法规，实现乌克兰文化创新性发展。由此，将乌克兰文化产业做强、做大，并构建
乌克兰对外文化传播体系。 

关键词：文化；软实力；文化软实力；中国；乌克兰. 
 

Cultural soft power is the overall influence and competitiveness of a country's culture. Enhancing 
the soft power of national culture has become a major strategic issue of each country all over the 
world. As the world’s second largest economy, the development of cultural industry and the 
promotion of Chinese culture has always been regarded as an important task, which has made good 
achievements in the development of China’s cultural soft power. Especially, in recent years, China's 
leaders have paid high attention to cultural soft power, which has produced cultural influence and 
attraction to a certain level internationally, and created a beautiful image of China at the same time. 
This paper makes a systematic analysis on the effect of the development of China's cultural soft 
power. By combining with the reality of the development of Ukraine's cultural soft power, this paper 
tries to put forward the way and strategies to develop Ukraine's cultural soft power, to improve 
policies and regulations, and to implement innovative development of Ukraine's culture on the basis 
of studying the development measures and beneficial experience of China's cultural soft power. In 
this way, Ukraine's cultural industry will be stronger and larger, and then, the system of Ukraine’s 
culture dissemination to foreign countries will be established. 

Key words: Culture; Soft Power; Cultural Soft Power; China; Ukraine. 
 

М'яка сила культури – це загальний вплив на конкурентоспроможність культури країни. 
Посилення м’якої сили національної культури стало головним стратегічним питанням 
кожної країни у всьому світі. Будучи другою за величиною економікою в світі, розвиток 
культурної індустрії та просування китайської культури завжди розглядалося як важливе 
завдання для досягнення хороших успіхів у розвитку м’якої сили КНР. Особливо останнім 
часом лідери Китаю приділяють велику увагу культурній м’якій силі, яка призвела до 
культурного впливу та привабливості як на локальному, так і міжнародному рівні, і 
одночасно створила прекрасний імідж Китаю. Цей документ систематично аналізує вплив 
розвитку м’якої сили культури України. У поєднанні з реальністю розвитку м’якої сили 
культури України цей документ намагається висувати шляхи та стратегії її розвитку, 
поліпшити політику і правила та впроваджувати інноваційний розвиток української 
культури на основі вивчення заходів розвитку та корисного досвіду м’якої сили культури 
КНР. Таким чином, українська культурна індустрія буде сильнішою та могутнішою, а 
згодом сформується така  система, яка сприятиме розповсюдженню української культури в 
інші країни. 

Ключові слова: культура; М’яка сила; М’яка сила культури; Китай; Україна. 
 

中国国家领导人习近平主席非常关注中

国文化软实力及其海外传播的问题。在中国

                                                 
© Чень Ченьлін, 2018 

共产党十八届三中全会上，他曾指出要努力

“增强国家文化软实力”，并将其置于为实

现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的高度

加以强调。在中国共产党的十九大报告中，
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习近平主席不仅79次提到“文化”，6次强调

增强“文化自信”，5次论及“中华优秀传统

文化”，更是将“国家文化软实力显著增强

，中华文化影响更加广泛深入”作为到2035

年基本实现社会主义现代化的参考指标之一

。他明确表示“推进(中国文化)国际传播能

力建设，讲好中国故事，展现真实、立体、

全面的中国，提高国家文化软实力”，并首

次将国家文化软实力及其国际传播能力作为

关键问题提出，由此，为该领域的研究指明

了方向。 

一、文化软实力的概念 

中国学者王仲士将文化总结为：“文化是

在人改造自然的劳动对象化中产生的，是以

人化为基础，以人的本质或本质力量的对象

为实质的，它包括物质文化、精神文化、制

度文化等因素，是一个广义的文化概念。狭

义的文化概念即意识形态的精神文化。”[1] 

另一位中国学者张国祚将文化分为宏观、中

观、微观三个层次：“从宏观来看，除精神

领域的文化（包括非物质文化）外，还有物

质文化，主要包括凝结在物质之中游离与物

质之外、有形可见的文化。从中观来看，文

化是指维系国家发展的经济、政治、社会、

生态、国防、外交、政党七大领域中的‘文

化’。从微观来看，‘文化’主要包括不同

学科、不同专业、不同文学艺术流派、不同

法律法规和政策制度的所有具体知识。” 

[2:58]由此可见，文化的概念宽泛且内涵丰

富。 

“软实力”(soft power) 一词最早提出者是 

哈佛大学教授约瑟夫.奈，他在《软实力：世

界政坛成功之道》一书中指出“软实力是指

一国使他国想其所想的能力，与文化吸引力

、意识形态和制度等无形的权力资源有关。

软实力既与文化吸引力和意识形态有关，也

与议程设定以及想要与他国合作的经济动机

有关”。［3：73］简而言之，软实力源自一

个国家的文化、政治观念和政策的吸引力。

他进一步将国家软实力归于三种主要资源：

一是能对其他国家产生吸引力的文化；二是

能够真正实践的政治价值观；三是能够被视

为具有合法性和道德威信的外交政策。因此

，国家“软实力”主要包括文化、政治、道

德伦理及其社会交往影响力三个层面。 

综合而言，文化软实力是一国文化所具有

的，以维护统治阶级利益为核心的，以引发

思想共鸣、争取文化认同、激发创造活力、

凝聚精神信念等非强制方式同该国经济基础

、政治上层建筑有机结合而进行的、增强国

家综合国力的能力，是从一国的文化资源转

变为该国的现实综合国力的过程和结果。 

二、中国文化软实力建设情况 

2007年，中国共产党十七大报告首次将 

“提高国家文化软实力”上升至国家战略层

面。自此，中国共产党和国家高度重视文化

软实力建设，全面、系统、深刻地论述了 

“提升国家文化软实力”这一重大战略决策

。2012年中国共产党的十八大报告明确将“

提高国家文化软实力”落实为“全面建设小

康社会，实现中华民族伟大复兴”，意味着

中国的文化软实力建设开始了内外兼修的新

阶段。2017年召开的党的十九大更是强调“

坚定文化自信”、实行“文化创新”，在意

识形态和文化建设两方面重申了文化软实力

的重要作用。 

同时，中国共产党和国家在实践层面上为提

高文化软实力做了许多有益的工作，使中国

文化软实力建设取得了良好的效果。 

1. 文化市场体系日益健全 

改革开放近四十年来，中国初步形成了包

括演出市场、娱乐市场、音像市场、网络文

化市场、电影市场和艺术品市场等六大组成

部分的文化市场体系。 

文化产业新兴业态崛起。随着网络、数字

、信息技术的发展，动漫游戏、数字音乐、

数字电影、网络视频、移动多媒体广播电视

、公共视听载体、数字出版、网络出版、手

机出版等新兴文化产业迅速崛起，拓宽了文

化产业的领域。 

文化产业发展增速很快，对国民经济增长

的贡献不断上升。文化产业成为市场经济条

件下繁荣社会主义先进文化、满足人民群众

精神文化需求的重要途径，其增长速度远超

同期中国经济总体增长速度，年均增长24.6%

。根据中国统计局历年发布的数据，从2004

年到2012年，中国文化产业法人单位的增加

值从3100亿元增长到1.8万亿元，占全国GDP

的比例从1.94%增长到3.48%。2013年，中国

文化产业增加值达2.1万亿元，占到GDP的3. 

77%。[4] 

因此，作为社会主义文化建设的重要组成

部分，文化市场体系不仅为先进文化的传播

创造良好的市场环境，还为人民群众提供丰

富多彩的文化产品和服务，由此满足了人民

群众日益增长的精神文化需求。 

2. 公共文化服务体系建设取得进展 

公共文化服务设施免费开放。自2008年全

国博物馆实施免费开放，再到2011年美术馆

、图书馆、文化馆的免费开放，短短几年间
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，人民群众享有的免费或优惠的基本公共文

化服务日益增多。2013年，中央补助地方博

物馆免费开放资金30. 

86亿元，至2013年年末，全国4165座博物馆

中，免费开放的有3497座，占总量的83.96%。

免费开放的博物馆有从业人员58809人，占74. 

4%。[5] 

近年来，各地政府也大力兴建博物馆、文化

馆、美术馆、展览馆、书画院、图书馆、科

技馆、艺术中心等公共文化服务设施，并免

费对人民群众开放。 

公共文化服务机构基本资源日渐丰富。以

公共图书馆和群众文化机构为例，截至2016

年年底，中国公共图书馆总数达到3153个，

其中少儿图书馆122个。全国公共图书馆实际

使用房屋建筑面积1424. 

26万平方米，图书总藏量90163万册。电子图

书88798万册，阅览室坐席数98. 

60万个，计算机21.16万台，供读者使用的电

子阅览终端13.49万台。2016年年末，全国共

有群众文化机构44497个，全国群众文化机构

实际使用房屋建筑面积3991.01万平方米，对

公众开放的阅览室117.63万平方米，全国平

均每万人群众文化设施建筑面积288.64平方

米。[6] 

文化惠民工程取得重要成果。中国先后实

施了“西新工程”、“村村通”工程、社区

和乡镇综合文化站(室)、全国文化信息资源

共享工程、农村电影放映工程、“农家书屋”

、“万村书库”等重要精神文明建设工程。 

文化信息共享工程建设取得重大成果。早

在2010年底，己全面实现20户以上己通电自

然村广播电视村村通，基本建成覆盖城乡的

文化信息资源共享工程服务网络，基本实现

乡镇有综合文化站、村有文化活动室、社区

有文化中心，每个行政村每月放映一场电影

，建成农家书屋20万个。 

重大示范性群众文化活动成果丰硕。群众

性文化活动丰富多彩，群众文化活动的“群

星奖”的评奖、“大地情深”评奖活动等都取

得了很大进展。以2013年为例，围绕群众文

化政府最高奖“群星奖”开展了广泛的群众

文化活动，评选出“群星奖”作品220个，“群

星奖”项目110个，“群文之星”100位。[7] 

这些活动极大地激发了人民群众参与公共文

化创建的积极性。 

3. 对外文化交流活动不断扩大 

有力实施海外中国文化中心建设。海外中

国文化中心是中国对外文化交流的重要渠道。

中国近年来全面加快海外中国文化中心建设

步伐，截至2016年底，中国在欧洲11国(法国

、德国、西班牙、马耳他、俄罗斯、丹麦、

比利时、瑞典、希腊、荷兰、白俄罗斯)、亚

洲10国(日本、韩国、蒙古、泰国、斯里兰卡

、老挝、尼泊尔、巴基斯坦、新加坡、柬埔

寨)、非洲5国(毛里求斯、贝宁、埃及、尼日

利亚、坦桑尼亚)、大洋洲3国(澳大利亚、新

西兰、斐济)和拉丁美洲1国(墨西哥)共建立

了30个中国文化中心。[8] 

按照规划，到2020年，海外中国文化中心将

达50个以上。中国文化中心在海外积极开展

各种文化交流活动，使当地人民有机会近距

离接触中国的历史文化传统，全方位了解中

国改革开放以来在经济、政治、文化、社会

、生态等方面所取得的伟大成就，以润物细

无声的方式，丰富当地人民对中国文化传统

的认知，提高他们对中华文化的认同感。 

拓展海外孔子学院建设。孔子学院项目是

由国家12个部委联合组成的国家汉语国际推

广领导小组(以下简称“国家汉办”)牵头的

重大项目，旨在以汉语为桥梁向世界传播中

国文化，致力于为世界各国提供汉语教学资

源和服务，以满足海外人士学习汉语的需求

。在国家财力支撑下，孔子学院已成为推广

汉语国际教育和中国文化传播的全球品牌和

重要平台。全球首家孔子学院于2004年11月2

1日在韩国首尔成立。截至2016年12月，国家

汉办已在全球140国合作开办了511所孔子学

院和1073个孔子课堂，中外专兼职教师4. 

6万人，各类面授学员155万，网络注册学员5

9.7万。[9]  

打造对外品牌文化项目。2016年，文化部

在全球140个国家470座城市举办“欢乐春节

”活动，共开展了2100多项活动，同时，在2

0个国家举办“中华文化讲堂”，开展40余场

形式各异的中华文化宣介展示活动，以文化

方式讲好中国故事，受到各国民众热烈欢迎

。举办中拉文化交流年，覆盖约30个拉美和

加勒比国家，直接受众近千万人。举办中埃

文化年、中加文化交流年、中卡文化年(卡塔

尔)、俄罗斯中国文化节、非洲文化聚焦等活

动，完成G20杭州峰会文艺演出任务。“东亚

文化之都”、“相约北京”联欢活动等品牌

活动的影响持续扩大。[6] 

由此，对外文化项目品牌化、本土化、市场

化水平不断提升。 

4. 中国传统文化的传承发展和文化遗产保

护成绩显著 

中国高度重视中国传统文化的传承发展，

特别是国家领导人习近平主席在一系列关于
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文化强国的重要讲话中频频提及中国传统文

化，抓住了文化强国的根脉。他强调中华优

秀传统文化是中华民族的精神命脉，是最深

厚的文化软实力;强调国家治理体系和治理能

力现代化必须立足于中华优秀传统文化;强调

要与时俱进、推陈出新，推动中华文明创造

性转化、创新性发展。 

重视文化遗产保护。文化遗产是传统文化

的重要载体，保护文化遗产是弘扬优秀传统

文化的必然要求。文化遗产包括物质文化遗

产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有

历史、艺术和科学价值的文物。党中央历来

高度重视文物遗产保护工作，在全社会的共

同努力下，中国文物遗产保护取得了明显成

效。截至2016年年末，完成第一次全国可移

动文物普查工作，共普查全国可移动文物108

15万件/套。全国共有文物机构8954个。其中，

文物保护管理机构3318个，博物馆4109个。[6] 

非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在

的与群众生活密切相关、世代相承的传统文

化表现形式。中国抓住契机，积极申报联合

国教科文组织设立的《人类口头艺术和非物

质文化遗产代表作》，多项非物质文化遗产

获得联合国教科文组织审批。截至2016年年

底，教科文组织己将中国昆曲艺术、二十四

节气等39项代表作收入《人类口头艺术和非

物质文化遗产代表作》名录。同时，加强对

非物质文化遗产传承人的保护和扶持，累计

安排对570余名国家级非遗代表性传承人开展

了抢救性记录，国家级项目传承人补助经费

由1万元增长到2万元，各级代表性传承人的

评定工作稳步开展。 

5. 文化体制改革不断深化和发展 

转企改制取得了突破性进展。截至2012年

，全国共有580多家出版社、3000多家新华书

店、850家电影制作发行放映单位、57家广电

系统所属电视剧制作机构、38家党报党刊发

行单位全部完成转企改制;各省份己基本完成

有线电视网络整合;在全国2103家国有文艺院

团中，完成改革任务的有2100家，占总数的99.

86，其中转企改制的占61%; 

全国3388种应转企改制的非时政类报刊，己

有3271种完成改革任务，占总数的96. 5%。 

据统计，全国文化行业共注销经营性文化事

业单位法人6900多家，核销事业编制29万多

个。[10] 

政府文化管理系统改革取得进展。一是完

成了国家广电总局和国家新闻出版总署的管

理职能整合。2013年3月10日，十二届全国人

大一次会议审议通过组建国家新闻出版广播

电影电视总局的议程，决定将国家新闻出版

总署、国家广播电影电视总局的职责整合，

组建国家新闻出版广播电影电视总局。国家

新闻出版广播电影电视总局加挂国家版权局

牌子，不再保留国家新闻出版总署、国家广

播电影电视总局。这种体制改革在一定程度

上克服了条块分割与部门封锁、广电集团与

出版集团老死不相往来、产业融合困难的弊

端。二是完善了国有文化资产监督管理机构。

2009年10月，国务院同意由财政部代表国务院

履行中央文化企业国有资产出资人职责。2010

年7月，中央文化体制改革领导小组批准成立

中央文化企业国有资产监督管理领导小组，

并设立中央文化企业国有资产监督管理领导

小组办公室，作为具体执行机构，挂靠财政

部。[11] 

国有文化企业和国有文化资产被纳人中央文

资办进行管理。国有文化资产管理与金融资

产管理、国有生产性企业管理一起，构成了

中国特色国有资产管理的完整体系。 

三、中国文化软实力对乌克兰的影响 

中国文化博大精深、魅力无穷。中国传统

文化在现代经济发展迅速的今天仍发挥着其

强大的生命力。与其他方面相比，乌克兰国

民对中国文化的评价最趋向正面，很多乌克

兰国民喜爱中国的传统文化。 

由上图可见，34%的被访者选择了中国功

夫，调查中显示当地乌克兰人基本上每个人

都知道或者了解中国的李小龙，而其功夫也

吸引着他们的眼球。一些乌克兰人认为大部

分中国人都会功夫。33%的被访者选择了饮食

文化，很多乌克兰人对中国的饮食烹饪很感

兴趣，一些人还去尝试做中国饭菜。14%的被

访者选择了中国语言，近几年的汉语学习热

潮吸引了乌克兰国民学习汉语，了解中国文

化。另外，中医、中国国画、书法、戏曲也

吸引着乌克兰国民，可见灿烂的中国文化确

实有着无穷的魅力。一些被访者也表示喜欢

并希望更多地了解孔子的儒家思想和老子的

道家思想，这说明乌克兰设立的孔子学院，

对传播中国传统文化起到了一定的作用。 
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乌克兰人心中的中国文化形象
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中国人形象也是影响乌克兰国民心目中

中国形象的重要因素之一。由下图可见，50%

被访者认为中国人十分友善，这与中国推崇

孔子“仁”的思想和“礼仪之邦”息息相关

。此外，在乌克兰的留学生中，中国的留学

生是最努力和勤奋的，老师和领导对中国留

学生的学习态度以及积极参加学校事务的态

度，褒奖有加，而爱国心以及有抱负也能够

从不同的侧面表现出来。 

被访者心目中中国人的好印象

有爱国心; 

16 有抱负; 

3

友善; 

50

聪明勤奋; 

31

 
四、 对乌克兰的启示 

1. 重视文化软实力基础工程建设      

2016年6月，中国国家领导人习近平主席

第一次把上任以来反复强调的文化自信与 

“三个自信”并列提出，要求坚定中国特色

社会主义道路自信、理论自信、制度自信、

文化自信。习近平提出的“四个自信”，为中

国提升文化软实力提供了智慧和助力。他把

“文化自信”作为“道路自信、理论自信、

制度自信”这“三个自信”基础上的“第四个

自信”，并认为其地位和作用更为重要。2014

年3月就提出:“我们要坚定理论自信、道路

自信、制度自信，最根本的还要加一个文化

自信”;同年12月又指出:“建立制度自信、

理论自信、道路自信，还有文化自信。文化

自信是基础”。[12] 

2016年7月，在建党95周年大会上指出:“坚

持中国特色社会主义道路自信、理论自信、

制度自信、文化自信，坚持党的基本路线不

动摇，不断把中国特色社会主义伟大事业推

向前进”，“文化自信，是更基础、更广泛

、更深厚的自信”。[13] 

由此可见，要提升乌克兰的文化软实力，国

家应重视并全力支持建设文化软实力的基础

工程。 

2. 努力展示乌克兰文化的魅力 

中国文化中中国功夫、中医、中国美食、

戏曲、书法等都展现了中国文化博大精深的
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魅力，吸引着全世界人民。学汉语的人数每

年成倍递增，为提升中国在国际上的影响力

发挥了重要的作用。 

乌克兰文化中乌克兰美食、乌克兰服装、

乌克兰乐器，诗人如舍甫琴科等都具有乌克

兰特色色彩，应当重点加以推广，使全世界

人民更加了解乌克兰文化，而不是其政治或

战争。 

3. 推动乌克兰文化产业和公共服务体系

的发展    

推进乌克兰文化产业的科技创新。不断加

大对传统文化产业的科技创新和技术改造力

度，培育新兴文化业态，力争尽快涌现出一

批拥有自主知识产权的文化科技企业和文化

品牌。加快建立文化技术创新体系，提高文

化产业的技术装备水平，使文化产业发展的

技术支撑能力不断增强，有效提升文化产品

的科技含量和艺术表现。 

对乌克兰文化资源进行有效保护和合理挖

掘并重。要加强对文化资源的制度性保护，

建立一套具有规制标准的文化资源保护制度

体系。采取多样化的文化资源保护方式，以

适应不同文化资源的保护要求。加强法治管

理，把文化资源保护纳入到法制化管理轨道

。与此同时，还要实现对文化资源的合理挖

掘。     

促进文化产业园的健康发展。文化产业园

是推动文化产业规模化、集约化和专业化的

重要平台。在文化产业园经营过程中，采取

多种方式创收。对成长性好的企业进行产权

投资，对优良的文化项目进行项目投资。在

文化产业园区运营的不同阶段，不断调整收

入来源重点，丰富来源渠道，逐渐形成动态

组合模式。 

结论 

文化软实力与文化产业之间有一定的内在

联系，但两者不能划等号。一个国家文化产

业非常发达并能大量地获得政府资助，仅表

明该国文化软实力拥有充足的资源，而将资

源变成软实力需要一个转化的过程。从中国

的经验来看，国家顶层必须有一个协调机构，

才能将文化资源转化为文化软实力。乌克兰

目前正处在特殊时期，文化软实力是乌克兰

向全球宣传的主要力量来源，应该精心培育

和经营。乌克兰需要结合自己的国情，向其

它国家汲取文化软实力发展的有效经验，在

对外事务上尽可能地发挥文化软实力的作用

。乌克兰也需要认识到自己在发展文化软实

力中的问题和不足之处，吸收借鉴他国的成

功经验。虽然提升乌克兰文化软实力是一个

长期的过程，但乌克兰正逐渐加快发展的步

伐，朝着自己的道路发展。乌克兰还需要建

立和完善相关政策法规，由此实现乌克兰文

化创新性发展，做强、做大文化产业，构建

对外文化传播体系，逐步发展其文化软实力。 
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Проанализированы вопросы формирования и внедрения региональных и местных 

стратегий устойчивого развития в Беларуси и Украине, их роль в самоуправлении и 
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The issues of development and implementation of regional and local sustainable development 

strategies in Belarus and Ukraine, their role in self-management and decentralization are analyzed. 
The author's algorithm for the formation of strategies for sustainable development of the territory 
(SSDT), a model for managing this process and implementing strategies, as well as 
recommendations for the use of relevant indicators are given. 
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Постановка проблемы. Для Украины и 

Республики Беларусь развитие сильного 
местного самоуправления с 
соответствующими компетенциями и 
ресурсами является сегодня чрезвычайно 
актуальным заданием. При этом, как 
свидетельствует зарубежная и беларусская 
практика, разработка и реализация стратегий 
устойчивого развития территорий (СУРТ) 
или, как их часто называют, местных 
повесток на XXI век, или местных повесток-
21 (МП21), на принципах открытости и 
широкого участия общественности может 
стать существенным вкладом в решение 
данной проблемы. Требуют научного 
осмысления, анализа и перевода в плоскость 
практических рекомендаций такие аспекты, 
как формирование модели управления 
разработкой и реализацией СУРТ, 
обеспечение взаимосвязи ее содержания, 
целей, приоритетов, мероприятий и 
индикаторов, создание условий для участия в 
региональном и местном устойчивом 
развитии различных заинтересованных 
субъектов, в частности негосударственных 
некоммерческих организаций и инициатив. 

Анализ предыдущих исследований и 
публикаций. Концептуальные основы 
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теории устойчивого развития на 
региональном и местном уровнях, а также 
отдельные аспекты данной проблематики 
анализировались в трудах беларусских 
ученых П.Г. Никитенко, О.С. Шимовой, 
Л.В. Козловской, В.С. Фатеева, А.П. Касья-
ненко, А.И. Лысюка, Н.Г. Берченко и других. 
Теоретические основы устойчивого развития, 
связанные с поиском механизмов социо-
природно-экономического развития, 
изложены в трудах украинских ученых, в 
частности М.А. Хвесика, М.З. Згуровского, 
Л.Г. Мельника, А.Д. Урсула. Исследователи 
из разных стран, в том числе Ф. Котлер, 
Д.П. Кретцманн и Д. Макнайт, М. Дауэр, 
К. Ройтер, В. Коседовски, А.Г. Гранберг, 
В.И. Фролов, О.С. Пчелинцев, В.И. Данилов-
Данильян, сделали существенный вклад в 
разработку вопросов устойчивого развития 
территорий как на теоретическом уровне, так 
и в прикладном плане, предлагая конкретные 
модели и механизмы работы с местным 
сообществом, реализации региональных 
планов развития.  

Целью статьи является продвижение 
авторской модели управления разработкой и 
реализацией стратегий устойчивого развития 
территорий, включающей формализованный 
алгоритм, обеспечение взаимосвязи ее 
содержания, целей, приоритетов, 
мероприятий и индикаторов, создание 
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условий для участия в региональном и 
местном устойчивом развитии 
негосударственных некоммерческих 
организаций и инициатив. 

Изложение основного материала. 
Необходимость существенного обновления и 
укрепления системы местного 
самоуправления в Беларуси отражена в ряде 
государственных документов. Так, например, 
в первой Стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь (разработана на период 
2000–2015 гг. и опубликована в 1997 г.) 
отмечается: «Национальная стратегия 
устойчивого развития Республики Беларусь 
должна в возрастающей мере опираться на 
возможности и инициативы местных органов 
государственного управления и 
самоуправления и жителей соответствующих 
регионов…» [1, с. 158]. В этом документе 
также подробно описаны недостатки 
системы местного управления и 
самоуправления в стране, для преодоления 
которых требуются дополнительные усилия 
как в области развития законодательства, так 
и в практической работе центральных и 
местных органов власти. Усиление 
активности депутатов местных советов, 
инновационные решения исполкомов, 
делегирование полномочий сверху–вниз, 
поощрение творческого отношения к 
обязанностям, ориентация на нужды 
населения – эти подходы должны вытеснять 
жесткий командно-административный стиль 
работы, недоверие к способностям 
руководителей и специалистов на местах и 
скептическое отношение к общественным 
инициативам. Позитивный эффект от этих 
мероприятий ожидается в ближайшей 
перспективе.  

Актуальность развития местного 
самоуправления подтверждена 
«Национальной стратегией устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 
2020 года» (НСУР-2020), утвержденной 
Президиумом Совета Министров Республики 
Беларусь в 2004 году. В НСУР-2020 
указывается на то, что «достижение 
положительных результатов по устойчивому 
развитию городских и сельских поселений 
требует укрепления института местного 
самоуправления, расширения его прав, 
финансовых возможностей и 
ответственности, обеспечения большей 
самостоятельности и достаточности 
полномочий в принятии и реализации 
управленческих решений» [2, с. 166]. В 2015 
г. принят очередной стратегический 
документ – «Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 
2030 года» (НСУР-2030) [3], которым до 
2020 г. предусматривается: «Расширение 
полномочий и ответственности органов 
местного управления и самоуправления за 
результаты устойчивого развития региона 
посредством передачи им части функций и 
полномочий от вышестоящих органов 
государственного управления. … При 
распределении полномочий между 
различными уровнями власти необходимо 
следовать принципу субсидиарности» [3, 
с. 84].  

Наличие развитого местного 
самоуправления давно признано в 
большинстве экономически развитых стран 
неотъемлемым атрибутом цивилизованного 
государственного устройства. Их опыт 
неоспоримо доказывает необходимость и 
эффективность децентрализации 
государственного управления и упрочения 
института местного самоуправления. 
Эксперты в области государственного 
управления подчеркивают, что 
децентрализация повышает эффективность 
государственных услуг, обеспечивает 
участие граждан в политической жизни и 
информационную прозрачность при 
одновременном снижении коррупции, 
мобилизации новых финансовых и 
человеческих ресурсов благодаря 
приближению так называемого избирателя-
потребителя к государству [4, с. 17]. 

На практике децентрализация – передача 
полномочий и обязанностей центральным 
правительством региональным и местным 
органам власти – происходит примерно в 
80% всех развивающихся стран и государств 
с переходной экономикой

 
[4, с. 11].  

Эти обстоятельства объясняют тот факт, 
что в большинстве зарубежных публикаций, 
содержащих рекомендации по организации 
работы, направленной на устойчивое 
развитие (УР) местных сообществ, 
необходимость развития местного 
самоуправления в настоящее время уже 
практически не аргументируется как 
постулат, не требующий доказательств. 
Такая деятельность осуществляется с учетом 
реалий этих стран, то есть сильного местного 
самоуправления и развитого гражданского 
общества (характеризующегося наличием 
большого количества общественных 
организаций и инициатив различных видов, 
работа которых направлена на развитие 
локальных сообществ). 

Опыт разработки и реализации СУРТ в 
Беларуси и многих зарубежных странах 
подтверждает тезис о том, что такая 
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стратегия создает спрос на местное 
самоуправление, аргументирует и упрочняет 
децентрализацию. Инициаторами разработки 
СУРТ, как правило, являются председатели 
районных, городских, поселковых и сельских 
исполкомов, депутаты, активные 
представители местных сообществ – учителя, 
врачи, работники социальных учреждений, 
члены общественных организаций. В 
процессе работы инициативной группы 
возникают идеи по развитию местного 
сообщества, оформляются проектные 
предложения, выявляются и привлекаются 
ресурсы, реализуются конкретные 
мероприятия (проводятся фестивали, 
обустраивается территория, создаются 
условия для развития предпринимательства, 
решаются социальные и экологические 
проблемы). Причем важными 
характеристиками самостоятельных 
действий местных сообществ, как правило, 
являются экономное расходование ресурсов 
(в противовес ускоренному осваиванию 
государственных средств к концу года или 
определенной дате), творческий подход, а 
также учет местных особенностей и 
потребностей.  

Примечательно, что в последние годы 
особый интерес к разработке СУРТ 

проявляют представители местной власти 
малых городов, поселков и сельсоветов. На 
наш взгляд, это объясняется тем, что 
первичный территориальный уровень в 
большей степени испытывает необходимость 
в осуществлении самоуправленческих 
функций, а также нехватку финансовых 
средств. К тому же у таких территорий до 
сих пор не было никаких планов развития, 
кроме годовых. В этих условиях 
административное влияние властной 
вертикали на местные органы 
самоуправления ослабевает, а для их 
самостоятельной деятельности раскрываются 
дополнительные возможности. 

Всего в период 1999–2018 гг. в регионах 
Беларуси насчитывалось около 180 
инициатив, позиционировавших себя как 
участников деятельности по УР на местном 
уровне (в том числе местные повестки-21). 
На начало 2018 г., по нашим оценкам, 
оставались активными около 130 из них, в 
том числе в 6 областях, 20 районах, 50 
сообществах первичного уровня (городах 
районного подчинения, сельских и 
поселковых советах, городах и деревнях), 5 
организациях и около 60 в школах и других 
учебных заведениях (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика инициатив по разработке СУРТ в Республике Беларусь, 1999–2017 гг. 

 
К настоящему времени в Беларуси 

опубликовано около 40 документов 
региональных и местных стратегий, 
концепций различной степени детальности 
(от полных текстов до тезисного изложения), 
а также подготовительных материалов для 
них, в том числе: 17 полных текстов местных  
стратегий устойчивого развития – г. Минск и 
Дисненского края (2005 г.); Занарочского 
сельсовета (2007 г.); г. Новополоцк, 
Чаусского и Ветковского районов, поселков 
Желудок, Глуша, Белоозерского сельсовета, 
деревень Залесье, Орля, Перебродье и 

Здитово (2010 г.), Чашникского района 
(2011 г.), Выгонощанского сельсовета 
(2013 г.), Видомлянского сельсовета и 
г. Барань (2014 г.), стратегия учреждения – 
Минской экологической гимназии № 19 
(2010 г.), концепция стратегий устойчивого 
развития Лепельского района (2010 г.), 
г. Лида и Лидского района (2014 г.), 
стратегия устойчивого развития Жодино 
(2014 г.) [5, 6]. В 2017 году при поддержке 
проекта «Расширение экономических 
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возможностей в сельской Беларуси»
1
 

опубликованы стратегии устойчивого 
развития еще 19 сельсоветов, в том числе 15 
– впервые. В интернете можно найти тексты 
разработанных в 2015 г. в рамках проекта ЕС 
стратегий всех областей Республики 
Беларусь – Брестской, Витебской, 
Гомельской, Гродненской, Минской и 
Могилевской [7]. 

Своеобразный тест на действенность 
СУРТ в Беларуси показал, что их позиции 
прочнее именно там, где в большей степени 
развито местное самоуправление. С момента 
возникновения более чем 40 стратегий по 
различным причинам прекратили или 
приостановили свою деятельность. Причем 
наименьшей жизнестойкостью 
характеризовались инициативы по СУРТ в 
районах, районных городах и областных 
центрах, где свою деятельность прекратили 
свыше 50 % стратегий. Во многом это 
объясняется тем, что административная 
власть (так называемая президентская 
вертикаль) в них оказалась более сильной, 
ориентированной в основном на 
государственные показатели развития, и 
новые веяния не совсем соответствуют 
существующей системе. 

Сопутствующими или, точнее, 
параллельно развивающимися вместе с 
местным самоуправлением структурами 
гражданского общества являются 
общественные (негосударственные) 
организации. Их наличие усиливает 
самоуправление на местах и СУРТ, 
привносит новый опыт и знания, позволяет 
делегировать полномочия, вовлечь новые 
потоки ресурсов. 

В условиях Беларуси, когда местное 
самоуправление еще недостаточно развито, 
возможным путем преодоления этой 
проблемы является создание местных 
общественных структур, которые бы решали 
вопросы, связанные с развитием территорий. 
Примерами таких структур есть 
общественная организация «Женщины за 
возрождение Нарочанского края» и Центр 
развития сельского предпринимательства 
«Комарово» в деревне Комарово 
Мядельского района, местные фонды 
поддержки сельского предпринимательства в 
городах Столине и Белоозерске, Ассоциация 
товариществ собственников «Витебская 

                                                 
1
 Проект реализован местным фондом 

«Новая Евразия» (г. Минск) при 
финансировании Европейского Союза и 
софинансировании Агентства США по 
международному развитию (USAID). 

альтернатива» в Витебске, общественная 
организация «Наш след», созданная при 
Экологической гимназии № 19 в Минске, 
общественная организация «Зовик» в 
Вилейском районе и друге. Тенденция 
создания подобных организаций 
прослеживается и в организации 
общественных советов по различным 
направлениям (устойчивое развитие, 
развитие жилищно-коммунальной сферы, 
агроэкотуризма, решение социальных 
проблем), а также информационных центров 
по устойчивому развитию, зеленым 
маршрутам и развитию 
предпринимательства, которые недавно 
начали создаваться во многих районах 
Беларуси. Местным органам власти важно 
поддержать становление таких организаций 
через участие в их создании в качестве 
соучредителя, предоставление юридического 
адреса для регистрации, помещений для 
встреч и проведения мероприятий, 
софинансирование проектов при подаче 
заявок на участие в конкурсах 
международных программ. 

СУРТ – школа местного самоуправления 
и децентрализации. Еѐ разработка 
осуществляется последовательно и поэтапно, 
с учетом местных особенностей и специфики 
реализации [8]. 

В основе формирования структуры и 
концепции стратегии устойчивого развития 
территориальных образований должны быть 
соответствующие принципы, 
придерживаться которых обязаны все 
разработчиками и местное сообщество. В 
научно-методической литературе имеются 
различные взгляды на такие принципы, 
однако для целей регионального и местного 
развития, основываясь на нашем опыте 
работы по тематике УР территорий [9], 
считаем наиболее целесообразными такие: 

 ориентация на образ желаемого 
будущего; 

 учет экологических ограничений 
(императив); 

 системность/комплексность развития 
(сочетание экономических, социальных и 
природоохранных целей, 
междисциплинарность в процессе разработки 
стратегии); 

 использование местных ресурсов и 
инноваций; 

 партнерство; 

 разнообразие; 

 понимание стратегии устойчивого 
развития как активного долгосрочного 
процесса, а не просто разработки документа 
с таким названием; 
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 эффективное использование (экономия) 
ресурсов; 

 равенство поколений (улучшение 
качества человеческой жизни для нынешних 
и будущих генераций); 

 открытость и прозрачность планов и 
действий; 

 использование соответствующих 
индикаторов; 

 субсидиарность. 
Часто эти принципы (их набор может 

варьировать применительно к конкретным 
ситуациям) закреплены в методиках, 
учебных пособиях, издаваемых 
международными и местными 

организациями, занимающимися развитием 
местных сообществ. Публикуя свою СУРТ, 
инициативные группы включают принципы в 
эти издания, тем самым фиксируя их в 
качестве важнейших правил, которые они 
обязуются соблюдать в процессе реализации 
стратегии. 

При этом участники инициативной 
группы по формированию СУРТ, 
последовательно проходя этапы алгоритма 
работы над документом (рис. 2), 
приобретают определенный опыт местного 
самоуправления и децентрализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Алгоритм разработки стратегии устойчивого развития на региональном и местном 

уровнях 

 

Это происходит потому, что все действия 

по разработке и реализации местной 

повестки-21 связаны с необходимостью 

контактов с населением, учетом местных 

особенностей и различных мнений в ходе 

принятия решений, поиском компромиссов и 

личной ответственностью. Такая практика и 

приобретаемый опыт и есть обучением 

самоуправлению, причем весьма 

эффективным. Работа в команде СУРТ 

прививает навыки поведения и действий, 

которые характерны для развитых систем 

местного самоуправления. Таким образом, 

формируется способность адаптации к 

самоуправлению, готовность его принять и 

умение воспользоваться его 

преимуществами, реализовать программы 

децентрализации управления. 

Процесс реализации СУРТ охватывает 

комплекс тематических областей, среди 
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которых следует выделить такие, как 

раскрытие ресурсного потенциала 

территории; формирование стратегии 

развития на базе местных ресурсов; 

маркетинг территорий; привлечение 

инвестиций; ресурсосбережение и 

управление отходами; решение 

природоохранных и социальных проблем; 

овладение методами проектной работы и 

другие. 

Индикаторы для СУРТ. Для того чтобы 

разработка, а затем реализация стратегии 

устойчивого развития территории 

обеспечили ожидаемый результат, нужно 

заранее предусмотреть необходимые 

индикаторы. Уже на этапе формирования 

образа желаемого будущего любое местное 

сообщество, как правило, задается вопросами 

о том, какие показатели надо использовать, 

на основании каких данных производить 

расчеты и оценивать результаты, насколько 

достоверны будут эти индикаторы. При этом 

начинает проявляться один из эффектов их 

применения: неконкретные цели или задачи 

отойдут на второй план, определятся более 

понятные и однозначные измеряемые. Таким 

образом, подчеркивается важная роль 

индикаторов уже на первом и всех 

последующих этапах реализации алгоритма 

разработки СУРТ (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Место индикаторов в процессе формирования СУРТ 

 

На этапе формировании образа желаемого 

будущего местного сообщества и целей 

СУРТ одновременно с ориентацией на 

существующие проблемы необходимо 

определить возможность и целесообразность 

достижения поставленных задач. Исходя из 

этого, индикаторы начинают влиять на 

определенные устремления и цели, делать их 

более реальными, оцениваемыми, 

измеряемыми. 

Для обеспечения системности 

(комплексности) представления о ситуации и 

перспективах развития территории перечень 

индикаторов, как минимум, должен 

включать такие их группы [10]: 

описывающие состояние природного 

комплекса (часто называют экологическими); 

социальные; экономические; 

институциональные и участия 

(населения/широкой общественности). 

При формировании перечня индикаторов 

СУРТ усредненного территориального 

образования предлагаем как исходные 

использовать 15 показателей: 

 количество населения; 

 средний возраст населения; 

 продолжительность жизни населения; 

 удовлетворенность качеством жизни 

(по данным опроса населения); 

 уровень безработицы; 

 численность малых и средних 

предприятий, а также работающих на них; 

 количество индивидуальных 

предпринимателей; 

 качество природной среды
2
; 

 качество воздуха и воды; 

 объем твердых бытовых отходов, 

вывозимых на свалки (на 1 тыс. чел.); 

 численность предприятий и 

организаций, прошедших экологическую 

сертификацию; 

 количество общественных 

(негосударственных) организаций и их 

членов; 

 численность участников 

общественного совета по УР и тематических 

рабочих групп; 

 количество реализованных 

мероприятий (проектов) в рамках 

деятельности по устойчивому развитию; 

 объем ресурсов (в денежном 

выражении и человеко-часах волонтерского 

                                                 
2
 В зависимости от условий применяются 

различные индикаторы, например, площади 
ненарушенных природных территорий, 
количество видов птиц и другие. 
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труда), привлеченных благодаря СУРТ, для 

развития территории. 

Кроме того, в каждом местном 

сообществе могут использоваться 

показатели, отражающие специфические 

условия местности и особый круг задач 

(акцентов) по разработке и реализации 

стратегии устойчивого развития. 

Взаимосвязь содержания, целей, 

приоритетов, мероприятий и индикаторов. 

Одним из негативных факторов, связанных с 

формированием и внедрением СУРТ, 

является отклонение от избранного 

стратегического курса. Конкретные 

мероприятия в рамках стратегий должны 

соответствовать долгосрочным индикаторам; 

последние, в свою очередь, – отражать 

приоритеты (цели); приоритеты – вытекать 

из результатов анализа и ориентироваться на 

образ желаемого будущего (рис. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Взаимосвязь элементов разработки и реализации СУРТ 

 

Необходимость обеспечения такой 

взаимосвязи будет дисциплинировать, 

направлять дискуссии в нужное русло и, в 

конечном итоге, повышать эффективность 

работы над СУРТ. Реализуя приоритеты 

местного развития, полезным может быть 

изучение разработок, содержащих 

первоочередные задачи по развитию страны, 

области, района.  

СУРТ – инструмент реализации 

региональной и местной политики развития. 

В беларусской НСУР-2030 указано, что 

организационно-экономические механизмы 

достижения задач регионального развития 

предусматривают, среди прочего, 

«разработку местных повесток (стратегий) 

устойчивого развития для городов 

областного подчинения и 5–6 районов 

каждой области с целью обеспечения 

динамичного развития территориальных 

социохозяйственных систем с учетом 

рационального использования местных 

ресурсов и сохранения окружающей среды» 

[3, с. 80]. Это, несомненно, укрепляет статус 

СУРТ и признание в среде общественности, 

политиков и управленцев. 

Рассматривая конкретные 

организационные формы осуществления 

эффективной региональной политики, в 

НСУР-2030 указывается на «необходимость 

создания общественных советов по 

устойчивому развитию на уровне страны, 

областей (г. Минска), районов, городов 

областного подчинения», «воссоздание 

Комиссии по устойчивому развитию при 

Совете Министров Республики Беларусь», а 

также «принятие Кодекса устойчивого 

развития (по аналогии с Германией)» [3, 

с. 83–84]. На наш взгляд, целесообразно 

распространить разработку СУРТ и создание 

соответствующих общественных советов до 

первичного территориального уровня – 

сельской общины (сельсовета, деревни). 

Национальная комиссия по устойчивому 

развитию (НКУР) Республики Беларусь 

создана в 1996 г. при Совете Министров и 

просуществовала до февраля 2009 года. Для 

ее возрождения необходимо учесть ошибки 

прошлого и предусмотреть создание 

постоянно действующего секретариата 

НКУР со своим штатом, как в большинстве 

стран-лидеров движения за устойчивое 

развитие. Вместе с тем уже сейчас на уровне 

министерств в Беларуси имеются примеры 

создания и работы общественных советов, 

чья деятельность близка к тематике 

устойчивого развития. Так, при 

Министерстве образования Республики 

Беларусь в 2006 г. создан Координационный 

совет по образованию в интересах 

устойчивого развития, Министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды – Общественный координационный 

экологический совет, повестки дня которого 

включают соответствующие вопросы. В 2017 

году в стране введена должность и назначен 

координатор по достижению целей 

устойчивого развития. 
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На региональном и местном уровнях 

также создаются общественные советы по 

устойчивому развитию, местные 

инициативные группы по разработке и 

реализации СУРТ, группы местных 

действий, в частности в Березовском и 

Воложинском районах, городах Новополоцк 

и Жодино, поселке Желудок, деревнях 

Видомля, Орля, Залесье и других. 

Институализация процессов устойчивого 

развития наблюдается и в системе 

государственных структур. Так, в 

Министерстве иностранных дел Республики 

Беларусь создано Управление 

экономического сотрудничества и 

устойчивого развития, а в Министерстве 

экономики – Главное управление 

устойчивого развития. Таким образом, 

государство демонстрирует оценку важности 

процессов УР, и можно ожидать поддержки 

таких инициатив на местном и региональном 

уровнях. 

В соответствии с подходом LEADER [11], 

получившим широкое распространение
3
 в 

Западной и Центральной Европе, главным 

субъектом в процессе разработки и 

реализации СУРТ является группа местных 

действий (Local Action Group – LAG). Такого 

рода организации создаются и 

регистрируются как юридические лица, 

объединяя в своѐм составе представителей 

администрации, бизнеса и общественности (в 

равных частях).  

Вместе с тем известны и другие подходы 

к более эффективной организации 

разработки и реализации СУРТ. Так, в ряде 

стран Европы существует практика создания 

специальных департаментов в составе 

муниципалитета либо назначения 

ответственных работников. Применяемый 

нами подход [8] основан на LEADER и 

вместе с тем адаптирован для условий 

Восточной Европы с учетом практического 

опыта Беларуси и Украины
4
.  

В начале инициирования работы по 

устойчивому развитию в местном 

                                                 
3
 В последнее время широко используется 

также подход LEADER под названием CLLD 

(Community-Led Local Development) – 

Местное развитие, управляемое сообществом 

[12]. 
4
 В Украине на основе данной модели 

разработана, к примеру, Стратегия 

устойчивого развития города Голая Пристань 

[13]. 

сообществе (в конце первого инициативного 

собрания) участников приглашают свободно 

сформировать общественный совет 

(стратегический совет или инициативную 

группу) по УР либо разработке СУРТ. Как 

правило, в него входят и представители 

местной администрации. Позже состав 

общественного совета утверждается 

администрацией или другим 

государственным органом. Одновременно на 

собрании выбирается (а затем, возможно, 

утверждается администрацией) 

координационное бюро во главе с 

координатором. В состав общественного 

совета по УР территории входят в основном 

местные жители, однако могут быть 

приглашены и внешние эксперты либо 

уроженцы данной местности. 

Модель «местное сообщество – 

общественный совет – координационное 

бюро – координатор» (рис. 5) 

благоприятствует эффективному 

формированию и осуществлению СУРТ. 

Рекомендуемая численность членов 

общественного совета – около 15 человек, 

включая представителей основных групп 

населения – администрации, бизнеса, 

гражданского общества. Главными 

функциями общественного совета является 

принятие (утверждение) стратегических 

решений по разработке и реализации СУРТ, 

а также составу координационного бюро и 

кандидатуре координатора. 

Координационное бюро (оптимальный 

состав около 5 человек с обязательным 

участием представителей местной 

администрации) – это фактический куратор 

процесса с функциями оперативного 

управления и контроля над разработкой и 

реализацией СУРТ, взаимоотношений с 

другими субъектами в местном сообществе и 

за его пределами. Координатор при этом 

выполняет соответствующие функции 

менеджера, в том числе деятельности 

координационной группы. 

Наиболее распространенной и 

эффективной формой реализации СУРТ 

считаются тематические рабочие группы, 

которые создаются для решения конкретных 

актуальных задач в рамках стратегий. В 

местных сообществах некоторых стран 

создавались и успешно выполняли свои 

задания десятки таких групп. Как правило, 

эффективность их деятельности выше, если в 

них представлены и гражданское общество, и 

бизнес, и администрация. 
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Рис. 5. Модель управления разработкой и реализацией СУРТ 

 

Выводы. Изложенные основные 

положения концепции и модели разработки и 

реализации стратегий устойчивого развития 

территорий апробированы в более чем 40 

районах, городах и сельских территориях 

Беларуси и некоторых городах Украины. Эти 

стратегии сформировали основу 

интегрированного подхода к развитию 

регионов и местных сообществ. Базируясь на 

таких разработках, осуществленных с 

участием населения, выполняются 

практические действия по улучшению 

согласованного функционирования социо-

природно-экономических локальных 

комплексов в интересах настоящего и 

будущих поколений.  

Ученые и практики Беларуси в настоящее 

время внимательно наблюдают за 

процессами децентрализации в Украине, где 

происходит важные не только для этой 

страны процессы возвращения ресурсов и 

компетенций развития на уровень 

территориальных громад. Несомненно, 

аналогичная работа ожидается в будущем в 

Беларуси, и поэтому важен взаимный обмен 

опытом в данной области между нашими 

государствами, а также совместные 

исследования.  
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Розкрито особливості формування місцевих бюджетів та проаналізовано програми 

розвитку об’єднаних територіальних громад різних регіонів. Виділено низку проблем, 

недоліків і прогалин, обумовлених специфікою їх розміщення та віддаленістю від великих 

урбаністичних центрів. Визначено три типи громад: наближені до великих міст, відносно 

віддалені та периферійні. Здійснено оцінку тенденцій соціально-екологічного й економічного 

розвитку сільських територіальних об’єднань в Україні та їх просторову диференціацію. 

Відповідні проблеми, можливості й загрози, характерні для кожного з визначених типів 

громад, структуровано у SWOT-аналізі. 

Ключові слова: територіальна громада, сільська територія, місцевий бюджет, програма 

розвитку, SWOT-аналіз. 

 

The process of local budgets’ formation is described, and programs of the development of 

territorial communities of various regions of Ukraine are analyzed. A number of challenges, 

shortcomings and gaps are defined and it is concluded the challenges depend on a community’s 

type, locations and distance to large urban centers. Three types of the communities have been 

identified: close to cities, relatively remote from cities and peripheral. Trends on socio-ecological 

and economic development of rural communities in Ukraine have been assessed and spatial 

differentiation of the units has been conducted. Related challenges, opportunities and threats, 

specific to each of the identified community’s type, have been structured in the SWOT analysis. 

Key words: territorial community, rural territory, local budget, development program, SWOT 

analysis. 

 

Постановка проблеми. В контексті 

реформи децентралізації влади забезпечення 

сталого розвитку об’єднаних територіальних 

громад є ключовим елементом трансформації 

економіки України, а самоврядні і незалежні 

місцеві об’єднання – передумовою 

призупинення вимирання та деградації села. 

Розвиток сільських територій стримує низка 

системних проблем, у тому числі 

неспроможність органів місцевого 

                                                 
© Ільїна М., Шпильова Ю., 2018 

самоврядування акумулювати достатню 

кількість ресурсів для реалізації 

інноваційних програм, підтримки соціальної 

та комунальної інфраструктури тощо. З 

огляду на це стратегічні пріоритети 

піднесення сільських територій в Україні 

потребують модернізації з метою більш 

ефективного використання наявного 

економічного, соціального й природно-

ресурсного потенціалу, забезпечення 

належних умов життя та підвищення 

соціальних стандартів. Такі завдання мають 
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враховувати тенденції та особливості 

просторової диференціації соціально-

екологічного й економічного розвитку 

сільських територіальних громад в Україні.  

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Окреслені питання перебувають 

у центрі уваги світової та вітчизняної 

наукової спільноти. Так, особливості 

формування моделі сталого розвитку з 

урахуванням природно-ресурсних обмежень 

та загострення екологічних і соціальних 

конфліктів розглянуто в працях 

І. Бистрякова, О. Веклич, Ю. Лупенка, 

В. Микитенко, Я. Олійника, П. Саблука, 

А. Степаненка, М. Хвесика, В. Шевчука та 

ін. Концептуальні основи державної 

підтримки розвитку сільських територій 

досліджують у своїх роботах Д. Блендфорд, 

М. Драбенстот, У. Майєрс, Р. Рідер. Окремі 

аспекти проблематики розвитку села 

вивчають такі провідні вітчизняні фахівці, як 

Н. Андреєва, М. Барановський, О. Бородіна, 

Т. Заяць, М. Орлатий, О. Павлов, І. Прокопа 

та інші. Проте в контексті реформи 

децентралізації влади подальшого аналізу 

потребують питання, пов’язані з 

удосконаленням напрямів залучення та 

використання природних ресурсів в 

економічній діяльності, здійснюваній у 

межах об’єднаних територіальних громад.  

Метою статті є оцінка тенденцій та 

просторової диференціації соціально-

екологічного й економічного розвитку 

сільських територіальних громад в Україні в 

умовах децентралізації влади.  

Виклад основного матеріалу. В межах 

реформи децентралізації Урядом України 

затверджено перспективні плани формування 

територій 1188 ОТГ. Наразі утворена 731 

ОТГ, 26 з них очікують на рішення ЦВК про 

оголошення перших виборів. Лідерами 

об’єднання є Дніпропетровська (60), 

Житомирська (45), Тернопільська (42), 

Волинська, Полтавська та Хмельницька 

області (по 41). Найповільніше цей процес 

відбувається у Закарпатській (6), Київській 

та Луганській (по 9 ОТГ) областях (рис.) [1]. 

 

 

 
Рис. Кількість ОТГ, утворених у регіонах України, за станом на 01.06.2018 року [1] 

 

Від початку реформи темпи створення 

громад різнилися. Так, 2016 року порівняно з 

попереднім їх кількість зросла на 230 %, у 

наступному – на 182, а 2018 року – на 110 % 

[2]. Тобто зафіксовано тенденцію щорічного 

скорочення темпів їх об’єднання. Однак 

важливі не лише кількість громад, але і якісні 

характеристики: штучне, випадкове, 

необґрунтоване їх утворення 

ускладнюватиме подальше управління ними 

та позбавлятиме перспектив майбутнього 

розвитку. 
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Протягом останніх років доходи місцевих 

бюджетів значно зросли. Так, у 2017 році 

надходження до загального фонду місцевих 

бюджетів України (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) склали 

192,7 млрд грн, перевищивши на 46 млрд 

(31,4 %) показник 2016 року. З них до 

бюджетів 366 сформованих ОТГ загалом 

надійшло 9,3 млрд грн, що майже удвічі (на 

87 %) більше порівняно з попереднім роком 

[3]. Тобто темпи зростання доходів ОТГ 

суттєво вищі, аніж для місцевих бюджетів 

України в цілому. 

Як видно, власні доходи бюджетів ОТГ, 

на відміну від місцевих, зростають значно 

швидше. Але якщо у 2015–2016 рр. така 

тенденція визначалася зміною податкової 

бази і не залежала від ініціативності 

керівництва громад, то наразі на власні 

доходи останніх впливають насамперед 

ефективне управління податковими 

надходженнями та використання природних 

ресурсів. За оцінками експертів, доходи 

бюджетів ОТГ можна збільшити в 

середньому втричі завдяки більш дієвим 

управлінським підходам – насамперед до 

земельних ресурсів (шляхом коректування 

нормативно-грошової оцінки земель, що 

дасть можливість регулювати розмір 

надходжень земельного податку), ставок 

акцизного податку (на нафтопродукти, 

тютюн та алкоголь), а також співпраці з 

інвесторами щодо легалізації робочих місць, 

іншим напрямам стимулювання 

підприємницької діяльності. 

У цьому контексті актуальним є 

підвищення якості розроблюваних та 

схвалюваних програм розвитку ОТГ. Вони 

мають враховувати вимоги Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та 

місцеві стратегії розвитку громад як ключові 

документи, що формують довгострокову 

політику їх суспільно-економічного розвитку. 

Саме на основі оцінки економічного й 

соціального стану громади та наявних 

проблем, висвітлених у програмах і 

стратегіях, слід визначати пріоритети й 

головні сфери розвитку, встановлювати 

ключові стратегічні та операційні цілі, 

завдання, розробляти конкретні заходи щодо 

реалізації [4]. 

Аналіз відповідних програм ОТГ різних 

регіонів України дав змогу виявити такі 

проблеми, недоліки й прогалини: відсутні 

інвестиційні проекти, програми сприяння 

малому і середньому бізнесу, місцевого 

розвитку, створення нових робочих місць; 

недостатньо повноважень для повноцінного 

використання громадами природних 

ресурсів; переважна частка працездатного 

населення зайнята в особистому селянському 

господарстві; відсутність капітального та 

поточного ремонту доріг унеможливлює 

повноцінне функціонування громади, життя 

населення, задоволення соціальних потреб 

[1, 2, 5]. 

Актуальність певних проблем та недоліків 

залежить також від особливостей розміщення 

ОТГ та їх віддаленості від великих 

урбаністичних центрів. На цій основі 

доцільно виділити принаймні три типи 

громад: наближені до великих міст, відносно 

віддалені та периферійні. Окрім відстані, 

населені пункти, які формують вказані типи 

громад, часто відрізняються і за іншими 

параметрами: щільністю та віковою 

структурою жителів, рівнем доходів та 

зайнятістю, якістю інфраструктури, 

природними ресурсами, місцем сільського 

господарства в локальній економіці. 

Соціально-економічні та екологічні 

проблеми, можливості й загрози, специфічні 

для кожного з визначених типів громад, 

структуровано у таблиці. 
Таблиця  

 
SWOT-аналіз об’єднаних територіальних громад різних типів* 

 

ОТГ, наближені до великих міст 

Внутрішні фактори 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Вигідне географічне розташування, 

налагоджене транспортне сполучення 

 

Висока вартість та обмеженість пропозиції 

вільних територій під індивідуальну житлову 

забудову й господарські об’єкти 

Розвинена житлово-комунальна 

інфраструктура (наявність залізничних 

станцій, доріг, водогону, каналізації, 

мережі ТРЦ та магазинів) 

Надмірна експлуатація природних ресурсів 

(лісів, річок, ґрунтів), звуження ареалу 

існування диких тварин та птахів  

* Джерело: розроблено авторами. 
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Продовження табл. 

ОТГ, наближені до великих міст 

Внутрішні фактори 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Достатня кількість об’єктів освітньо-
культурної інфраструктури (школи, 
стадіони, дитячі майданчики, дитсадки, 
спортивні клуби, етнокомплекси, 
організовані місця відпочинку, кінотеатри) 

Щільна забудова приватними житловими 
будинками, що призводить до порушення 
норм та правил видобутку води для 
індивідуальних потреб, забруднення ґрунтів і 
водоносного горизонту стічними водами 

Достатня кількість висококваліфікованих 
працівників різного профілю завдяки 
наближеності населених пунктів до 
навчальних закладів, розташованих у місті 

Для населення обмежений доступ до річок, 
ставків, лісів 

Значна кількість великих, середніх та 
малих підприємств різних форм власності 

Забруднення території побутовими та 
промисловими відходами; формування 
несанкціонованих звалищ 

Для мешканців розширені можливості 
прикладання праці як в населеному пункті, 
так і за його межами (в місті)  

Інтенсивна вирубка лісів у зв’язку з 
розширенням меж населених пунктів 

Налагоджені міжгрупові зв’язки (між 
містом та селом, владою, населенням і 
бізнесом) 

 

Зовнішні фактори 

Можливості Загрози 

Розвиток малого та середнього бізнесу 
(виробництво будівельних матеріалів і 
супутні роботи) 

Забруднення навколишнього природного 
середовища внаслідок його надмірної 
побутової та промислової експлуатації 

Створення великих підприємств (швейні та 
меблеві фабрики, виставкові павільйони) 

Надмірно щільна забудова території, що 
призведе до руйнування традиційного 
сільського способу життя 

Розвиток сільського туризму 
(етнокомплекси, зелені садиби, 
спеціалізовані ресторани) 

Утворення несанкціонованих сміттєзвалищ 

Створення бізнес-центрів (з конференц-
залами, ресторанами, готелями, 
розважальними закладами) 

Зміна цільового призначення с.-г. земель  

Будівництво спортивних комплексів (з 
тенісними кортами, футбольними полями, 
басейнами, кінними клубами) 

Масова вирубка лісів (у зв’язку з 
будівництвом житла та доріг) 

Будівництво овочесховищ та логістичних 
центрів з постачання харчових продуктів 
до міста 

Виснаження верхнього водоносного 
горизонту внаслідок буріння приватних 
свердловин, погіршення якості питної води 

Відносно віддалені ОТГ 

Внутрішні фактори 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Відносна близькість до великих міст, 
райцентрів, важливих державних шляхів 

Нестача власних переробних підприємств, 
особливо з перероблення овочів і фруктів 

Відносно дешева вартість житлових 
будинків (на вторинному ринку) й 
традиційних харчових продуктів 

Брак у господарств ресурсів для оновлення 
сільськогосподарського устаткування та 
спеціалізованого обладнання для переробки 
продукції 

Наявні вільні території під будівництво 
нових житлових та господарських об’єктів 

Високий рівень безробіття, відтік робочої 
сили в міста 

Достатній обсяг вільних природних 
ресурсів (не задіяних у господарській 
діяльності) 

Недостатній рівень капітальних інвестицій 
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Продовження табл. 

Відносно віддалені ОТГ 

Внутрішні фактори 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Незадовільний стан соціокультурної 
інфраструктури та низька якість послуг 

 Низька якість побутових послуг (відсутнє 
вуличне освітлення, централізоване 
водопостачання та вивіз сміття, 
незадовільний стан та кількість доріг із 
твердим покриттям) 

 Брак обладнаних відпочинкових зон, дитячих 
та спортивних майданчиків, місць 
організованого проведення дозвілля 

 Відсутність обладнаних місць для зберігання 
побутових відходів 

Зовнішні фактори 

Можливості Загрози 

Розвиток тваринництва та птахівництва у 
фермерських (середніх і великих) 
господарствах 

Брак власних фінансових ресурсів громад 
для їх системного розвитку, досвіду для 
залучення зовнішнього фінансування 

Створення рибних розплідників, 
креветкових ферм 

Відтік молоді, особливо соціально активної 
та перспективної 

Будівництво ліній (комбінатів) з 
перероблення харчових продуктів, 
консервування овочів та фруктів 

Інформаційна ізоляція мешканців у частині 
сучасних можливостей для ділової 
активності й особистісного зростання 

Розвиток сільськогосподарських 
кооперативів 

Зловживання правами та інтересами селян, 
що передали земельні паї в оренду 

Розвиток сільського туризму, насамперед 
агротуризму 

Занедбаність водних та лісових об’єктів 
унаслідок безгосподарності 

Будівництво полігонів ТПВ та 
сміттєпереробних заводів  

Пасивність громад у частині управління 
належними їм територіями та ресурсами; 
брак відповідних знань, умінь і досвіду  

Розвиток міжтериторіальних та 
міжструктурних зв’язків (між громадами, 
підприємствами тощо) 

Не проведена інвентаризація земельних 
ресурсів сільськогосподарського 
призначення 

Периферійні ОТГ 

Внутрішні фактори 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявність не залучених до господарської 
діяльності природних ресурсів 

Сільське господарство недостатньо 
автоматизоване 

Наявність інфраструктурних об’єктів 
різного призначення та стану 

Відсутні інституції підтримки сільської 
економіки, нерентабельність особистих 
селянських господарств 

У структурі місцевої економіки порівняно 
більша частка малих 
сільськогосподарських підприємств 

Незадовільний стан інфраструктури (доріг, 
водопроводів, каналізаційних мереж), 
закладів культури, освіти, охорони здоров’я 

 У структурі населення – нестача осіб 
працездатного віку та переважання 
пенсіонерів 

 Зубожілість населення  

 Слабкий фінансовий стан громад 

 Відсутність досвіду створення та 
функціонування виробничо-переробних 
кооперативів 

 Складність процедур, що дозволяють 
експлуатацію природних ресурсів 
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Закінчення табл. 

Периферійні ОТГ 

Внутрішні фактори 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Відсутність зв’язків (міжгалузевих, 

міжсекторальних, міжтериторіальних) 

Зовнішні фактори 

Можливості Загрози 

Розвиток виробничо-переробних 

кооперативів для переробки власної 

сільгосппродукції (овочів, фруктів, 

молока, м’яса) 

Відсутня інвентаризація земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення 

Організація системи збуту готової 

продукції та сировини 

Непередбачувані наслідки майбутньої 

земельної реформи  

Переробка супутньої 

сільськогосподарської сировини для 

альтернативної енергетики (солома, 

відходи з переробки деревини, 

виробництво пелетів та брикетів) 

Знелюднення значних територій 

Створення і розвиток агротуристичних 

господарств 

 

Низькі закупівельні ціни на продукцію та 

сировину як наслідок віддаленості 

регіональних і національних ринків  

Закладка великих за площею фруктових і 

горіхових садів, ягідних плантацій 

Збільшені ризики банкрутства підприємств 

у випадку неврожаю, падежу худоби, 

придбання спеціалізованого обладнання 

для вирощування й переробки сировини у 

кредит  

 Обмежені інвестиційні можливості через 

нестабільну економічну ситуацію в державі 

та віддаленість територій 

 

Незалежно від типу громади, основними 

пріоритетними напрямами їх соціально-

економічного розвитку є підприємництво, 

місцевий бізнес, ефективне регулювання; 

залучення інвестицій, грантів, донорської 

допомоги; підтримка місцевих 

товаровиробників, виробництва товарів 

масового споживання; підвищення рівня 

доходів, зайнятості громадян та їх 

соціальний захист; забезпечення доступу 

населення до якісної освіти, охорони 

здоров’я, соціальних послуг; упровадження 

енергоощадних заходів у бюджетній сфері, 

стимулювання мешканців до 

енергозбереження, використання 

альтернативних джерел енергії, роздільного 

збирання сміття; покращення стану 

навколишнього природного середовища, 

забезпечення екологічно орієнтованого 

використання природних ресурсів, 

посилення відповідальності за екологічні 

правопорушення, в т.ч. організацію 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Висновки. Фінансова децентралізація в 

межах адміністративної реформи в Україні 

продемонструвала, що власні доходи 

бюджетів ОТГ зростають значно швидшими 

темпами, ніж місцеві. Однак якщо раніше це 

відбувалося за рахунок зміни податкової бази 

і не залежало від керівництва громад, то 

наразі обсяг цих доходів визначають 

ефективне управління та використання 

природних ресурсів.  

Однією з основних проблем, що 

стосуються ОТГ регіонів України, є 

відсутність програм інвестування, підтримки 

малого і середнього бізнесу, місцевого 

розвитку, створення нових робочих місць. 

Актуальність визначених недоліків залежить 

від особливостей розміщення громад та їх 

віддаленості від великих урбаністичних 

центрів, що дало змогу виділити три типи 

таких об’єднань: наближені до великих міст, 

відносно віддалені та периферійні.  

Спільними для всіх типів громад 

проблемами є насамперед дефіцит 

фінансових ресурсів, що стримує реалізацію 

значних інвестиційних проектів, безробіття і 

тіньова зайнятість населення, висока вартість 

позикових (банківських) ресурсів. Тому 
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дієвим інструментом стимулювання 

підприємницької активності в межах ОТГ 

для місцевої влади є скорочення процедур 

оформлення договорів оренди, тимчасового 

користування земельними ділянками, 

об’єктами інфраструктури комунальної 

власності, поручительство під оформлення 

кредитів, регулярне оновлення бази даних 

інвестиційних пропозицій у вигляді вільних 

земельних, лісових ділянок, водних об’єктів, 

незадіяних виробничих приміщень, об’єктів 

інфраструктури.  
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Розглянуто земельне та містобудівне законодавство стосовно планування розвитку 

системи землекористувань у межах об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Виявлено, що 
законодавчі норми потребують доопрацювання. Доведено необхідність оновлення наявної 
землевпорядної документації, розробленої до прийняття Закону України «Про землеустрій», 
та зміни структури містобудівної у зв’язку з ухваленням Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», оскільки вони не забезпечують цілісність планувального процесу в 
межах територій цих спільнот через їх інституційну несформованість (доведено на 
прикладі Паланської об’єднаної територіальної громади Уманського району Черкаської 
області). Науково обґрунтовано пріоритетність землевпорядної та містобудівної 
документацій як найвпливовіших інструментів під час планування розвитку системи 
землекористувань в ОТГ і встановлено їх взаємозалежність. 

Ключові слова: об’єднана територіальна громада; планування розвитку; система 
землекористувань; землевпорядна, містобудівна документація; управління ресурсами. 

 
The land and town planning legislation concerning the planning of land use development within 

the united territorial communities (UTC) is considered. It is found that legislative norms need to be 
finalized. The necessity of updating the existing land management documentation developed prior to 
the adoption of the Law of Ukraine "On Land Management" and changes in the structure of urban 
development in connection with the adoption of the Law of Ukraine "On Regulation of Urban 
Development" was proved as they do not ensure the integrity of the planning process within the 
territories of these communities through their institutional incapacity (proved by the example of the 
Palan Unified Territorial Community of the Uman district of the Cherkasy region). The priority of 
land management and urban planning documents as the most influential tools in planning the 
development of land use systems in UTC is scientifically grounded and their interdependence 
established. 

Key words: united territorial community; development planning; land use system; land 
management, urban planning documentation; resource management. 

 

Постановка проблеми. В економічно 

розвинених країнах розрізняють просторове 

(територіальне), міське і ландшафтне 

планування використання земель. Перше 

охоплює значні території для вирішення 

                                                 
© Дорош О., Купріянчик І., Мельник Д., 2018 

питань, пов’язаних із системою 

землекористувань (ураховуючи напрями 

економічного піднесення), міграцією 

населення, вимогами охорони природи, 

розвитком рекреації і туризму, поліпшенням 

соціальної інфраструктури, що не стосується 

містобудівної діяльності. Просторове 
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планування – це вид землевпорядних робіт, 

який провадиться на основі державних, 

регіональних і муніципальних планів 

використання земель та їх охорони, 

зважаючи на зонування території. На 

регулювання планування та забудови міст, 

раціоналізацію земельних й інших 

природних ресурсів у населених пунктах 

спрямоване міське планування. Досягнення 

оптимальних параметрів екологічних і 

соціально-економічних функцій території на 

тлі просторової організації землекористувань 

і відповідних до них методів залучення 

земель й інших природних ресурсів як 

системи підтримки життєзабезпечення людей 

– основне призначення ландшафтного 

планування [1]. 
Тому під час планування розвитку 

системи землекористувань у межах 
об’єднаних територіальних громад необхідно 
скористатися набутим світовим досвідом і 
здійснити власний найбільш оптимальний 
вибір. На нашу думку, ефективність 
планувального процесу у межах територій 
цих спільнот залежить від рівня 
забезпеченості землевпорядною та 
містобудівною документацією. Це означає, 
що розвиток громад необхідно здійснювати в 
рамках територіального планування, котрому 
має передувати комплекс землевпорядних 
робіт, що сприятиме соціально-економічній 
стійкості територій. Аналіз стану 
забезпеченості планувальною 
землевпорядною та містобудівною 
документацією, що мають суттєвий вплив на 
економічне зростання таких спільнот, 
розглянемо на прикладі Паланської 
об’єднаної територіальної громади 
Уманського району Черкаської області. 

Аналіз попередніх досліджень і 
публікацій. Вирішенню проблем 
просторового розвитку територій присвячено 
праці І. Бистрякова, В. Голяна, 
В. Нудельмана, О. Петраковської, 
М. Хвесика та інших науковців. Окремі 
аспекти територіальної організації процесів 
землекористування досліджувалися 
О. Дорош, А. Третяком, А. Мартином, 
Г. Лоїком й ін. Більш ґрунтовного вивчення 
потребують питання, пов’язані з 
плануванням розвитку системи 
землекористувань у межах об’єднаних 
територіальних громад, основу якого 
становлять землевпорядна та містобудівна 
документації.   

Мета статті – дослідити земельне й 
містобудівне законодавство, пов’язане з 
плануванням розвитку системи 

землекористувань у межах об’єднаних 
територіальних громад, науково 
обґрунтувати пріоритетність землевпорядної 
та містобудівної документацій як найбільш 
впливових планувальних інструментів (на 
прикладі Паланської ОТГ Уманського 
району Черкаської області). 

Виклад основного матеріалу. 
Планування розвитку системи 
землекористувань в Україні відбувається на 
підставі наявного землевпорядного та 
містобудівного законодавства із чітким 
підпорядкуванням планувальних 
інструментів на різних ієрархічних щаблях. 
Відповідна документація розробляється на 
державному, регіональному та місцевому 
рівнях.  

Перелік видів землевпорядних документів 
визначається Законом України «Про 
землеустрій» [2], що на державному й 
регіональному рівнях забезпечується 
взаємопов’язаними заходами стосовно 
комплексної організації території України з 
метою її найбільш раціонального 
використання. Відповідно, до основних 
завдань та видів робіт належить підготовка: 
документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) 
державного кордону України; державних та 
регіональних програм використання й 
охорони земель; проектів землеустрою щодо 
визначення і зміни меж адміністративно-
територіальних одиниць; землевпорядних 
схем і техніко-економічних обґрунтувань 
використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних утворень; 
державних і регіональних проектів 
землеустрою щодо організації та 
встановлення меж територій природно-
заповідного фонду й іншого 
природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного 
призначення тощо. 

На місцевому рівні цим законом 

окреслено перелік документів із 

землеустрою, що стосуються: формування 

земельних ділянок сільськогосподарських 

угідь, котрі підлягають розподілу між 

власниками земельних часток (паїв); 

упорядкування нових земельних ділянок або 

зміни їх цільового призначення (у разі 

потреби); визначення земельних ділянок, на 

яких передбачаються будівництво чи 

реконструкція об’єктів нерухомого майна; 

організації та ефективного ведення 

сільськогосподарського виробництва, 

впорядкування сільськогосподарських угідь 

у межах землеволодінь та землекористувань 
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із метою охорони земель, довкілля та  

збереження природних ландшафтів; 

обґрунтування, розроблення і реалізації 

організаційних та інженерно-технічних 

заходів з освоєння, покращення якісного 

стану земель і захисту від руйнівних 

процесів стосовно впорядкування території 

населених пунктів; виконання робіт з 

рекультивації порушених земель, консервації 

деградованих та малопродуктивних ділянок, 

поліпшення сільсько- й лісогосподарських 

угідь, захисту від ерозії, підтоплення, 

заболочення, вторинного засолення, 

висушення, зсувів, ущільнення, закислення, 

забруднення промисловими та іншими 

відходами, радіоактивними й хімічними 

речовинами. Цим законодавчим актом 

передбачено також розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), частини 

земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, сервітуту (потребує 

топографо-геодезичних і картографічних 

матеріалів); щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок, а також інвентаризації 

земель (ст. 55, 55-1, 56, 57). 

Очевидно, що відповідно до зазначеної 

землевпорядної документації під час 

управління земельними та іншими 

природними ресурсами, планування розвитку 

системи землекористувань пріоритетності 

набувають природоохоронні завдання 

порівняно з економічними (визначено 

перспективи організації раціонального 

використання та охорони земель, підготовки 

обґрунтованих пропозицій у галузі 

земельних відносин, перерозподілу земель з 

урахуванням потреби сільського, лісового й 

водного господарств, розвитку сіл, селищ, 

міст, природно-заповідного фонду, територій 

оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного та іншого природоохоронного 

призначення тощо).  

У цьому контексті планування розвитку 

системи землекористувань у межах території 

Паланської ОТГ Уманського району 

Черкаської області цілком залежить від рівня 

забезпеченості відповідною документацією. 

Окрім землевпорядної, має формуватись і 

містобудівна документація. Структура 

останньої в Україні з часу здобуття 

незалежності змінювалась двічі. До 

прийняття 2000 року Закону України «Про 

планування та забудову територій» у нашій 

державі послуговувались радянськими 

нормативами. З ухваленням 2011 року 

Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» замість п’яти 

запропоновано три планувальні документи, а 

саме: генеральний план, зонінг та детальний 

план населеного пункту. Оскільки для 

більшості територій такі документи не 

оновлювалися щонайменше упродовж 

останніх семи років, то на практиці 

використовувались ті, що розроблені значно 

раніше (табл. 1). 

Генеральний план населеного пункту – це 

основний системоутворюючий вид 

містобудівної документації на місцевому 

рівні, який розробляється з метою 

обґрунтування довгострокової стратегії 

планування та забудови території населеного 

пункту, а також визначає основні принципи і 

напрями: планувальної організації та 

функціонального призначення територій; 

охорони навколишнього природного 

середовища; організації вулично-дорожньої і 

транспортної мережі, інженерного 

обладнання, інженерної підготовки та 

благоустрою; цивільного захисту територій 

та населення від небезпечних природних і 

техногенних процесів; охорони та 

збереження культурної спадщини і 

традиційного характеру середовища 

історичних населених пунктів; формування 

системи громадського обслуговування 

населення; послідовність реалізації рішень, у 

тому числі етапність освоєння території [3, 

с. 17]. 

У процесі розроблення генерального 

плану слід обґрунтувати необхідність зміни 

меж населених пунктів. 

Цей планувальний документ включає такі 

креслення: схему розташування населеного 

пункту в системі розселення; план існуючого 

використання території; схему наявних 

планувальних обмежень; модель 

перспективного розвитку населеного пункту; 

генеральний план (основне креслення); 

схему проектних планувальних обмежень; 

схему вулично-дорожньої мережі; схему 

інженерного обладнання території; схему 

інженерної підготовки й захисту території 

тощо [4, с. 74]. 

Для невеликих населених пунктів, на 

території яких проживає до 50 тис. 

населення, генеральний план можна 

поєднувати з детальними планами їх усієї 

території, що заощадить час та кошти для 

місцевих громад. 
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Таблиця 1 
 

Зміни у структурі містобудівної документації* 
 

Рівень 
планування 

1992 2000 2011 

Державний 

Згідно із 
радянськими 
нормами і 
правилами 

Згідно із Законом України 
«Про планування та 
забудову територій» 

Згідно із Законом України 
«Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

Схема районного 
планування 
(1 : 300 000; 
1 : 100 000**) 

Генеральна схема 
планування територій 
України 

Генеральна схема 
планування територій 
України (1 : 1 000 000; 
1 : 500 000) 

Схема планування окремих 
частин територій 

Схема планування 
окремих частин територій 
(1 : 200 000; 1 : 100 000) 

Регіональний 

Проект 
районного 
планування 
(1 : 50 000, 
1 : 25 000) 

Схеми планування території 
Автономної Республіки 
Крим, областей, районів 

Схема планування 
території Автономної 
Республіки Крим, 
областей (1 : 200 000; 
1 : 50 000), районів 
(1 : 50 000; 1 : 10 000) 

Місцевий 

Генеральний 
план 

Генеральний план 
(1 : 25 000; 1 : 10 000; 
1 : 5 000) 

Генеральний план 
(1 : 25 000; 1 : 10 000; 
1 : 5 000; 1 : 2 000***) 
Зонінг (1 : 10 000; 
1 : 5 000; 1 : 2 000***) 

Детальний план 
Детальний план (1 : 2 000; 
1 : 1 000; 1 : 500) 

Детальний план (1 : 2 000; 
1 : 1 000; 1 : 500***) 

Проект забудови 

Проект забудови (1 : 500) 
Проект розподілу територій 
(1 : 2 000) 
Містобудівне обґрунтування 
(1 : 500) 

  *Джерело: [4, с. 72]. 

 ** Масштаб, у якому розробляється проект. 

*** Масштаб містобудівної документації на місцевому рівні залежить від площі території 

населеного пункту та виду графічних матеріалів, що розробляються у складі містобудівної 

документації. 

 

Генеральний план населеного пункту діє 

безстроково. Оновлювати його можна не 

раніше ніж через п’ять років з моменту 

затвердження попереднього. Такі зміни 

мають право вносити органи місцевого 

самоврядування, які затверджували цей 

документ. Дострокові зміни генерального 

плану населеного пункту можливі на підставі 

містобудівного моніторингу з ініціативи 

відповідної місцевої державної адміністрації. 

Розроблення плану зонування територій 

(зонінг) започатковано 2011 року з метою 

визначення умов й обмежень щодо 

використання території для містобудівних 

потреб у межах установ. Зонінг може 

розроблятися в складі генерального плану 

населеного пункту і як окремий документ [3]. 

Схема зонування є основним документом 

зонінгу. Вона розробляється у цифровій 

формі в місцевій системі координат, яка, у 

свою чергу. прив’язана до державної системи 

координат. Це дає можливість перегляду в 

електронному зображенні та формування 

аналогового документа на паперових носіях 

необхідного масштабу. Поділ території 

населеного пункту на окремі територіальні 

зони та встановлення для кожної з них 

містобудівного регламенту – це головні 

завдання схеми. Містобудівний регламент 

визначає види дозволеного використання 

земельних ділянок та граничні параметри 

дозволеного будівництва нових і 

реконструкції наявних об’єктів. 

У випадку розроблення зонінгу як 

окремого документа необхідні такі графічні 
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матеріали: схема зонування територій 

населеного пункту (його окремих частин); 

схема планувальних обмежень; план 

червоних ліній (якщо немає у складі 

генерального плану); історико-архітектурний 

опорний план (для населених пунктів, 

унесених до списку історичних населених 

місць України); проект землеустрою щодо 

впорядкування територій населеного пункту 

(якщо у складі генерального плану немає 

розробленого плану земельно-

господарського устрою), який складається 

після затвердження зонінгу. 

Кількість територіальних зон і перелік 

видів використання земель у них 

визначаються містобудівними 

особливостями населеного пункту та 

рішеннями, прийнятими у процесі 

розроблення містобудівної документації. 

Детальний план території (ДПТ) 

формується для територій як у межах 

населених пунктів, так і поза ними. 

У першому випадку метою плану є 

уточнення положень генерального плану 

населеного пункту, визначення планувальної 

організації і розвиток частини території. У 

ньому обґрунтовується функціональне 

призначення, планувальна організація та 

параметри забудови й просторової 

композиції та ландшафтної організації 

кварталу, мікрорайону чи іншої частини 

території населеного пункту, що призначена 

для комплексної забудови або реконструкції. 

Графічна частина ДПТ містить такі 

креслення: схему розташування території у 

планувальній структурі населеного пункту 

(району); план існуючого використання 

території; опорний план; схему 

планувальних обмежень; проектний план – 

основне креслення детального плану; план 

червоних ліній; схему організації руху 

транспорту і пішоходів; схему інженерної 

підготовки території та вертикального 

планування; схему інженерних мереж, 

споруд і використання підземного простору 

[3, с. 19]. 

Детальний план території є підставою для 

розроблення проекту землеустрою щодо 

впорядкування цієї території для 

містобудівних потреб, який після 

затвердження стане невід’ємною його 

частиною. 

З моменту прийняття Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» 

(2011 р.) містобудівна та землевпорядна 

документація розробляється взаємозалежно. 

Певні проекти із землеустрою є невід’ємною 

складовою містобудівних, а саме план 

земельно-господарського устрою населеного 

пункту – генерального плану цього ж 

населеного пункту, проект землеустрою 

щодо впорядкування територій населеного 

пункту – зонінгу, а проект землеустрою щодо 

впорядкування територій для містобудівних 

потреб – детального плану території. 

Детальний аналіз наявної планувальної 

документації на території Паланської 

об’єднаної територіальної громади 

Уманського району Черкаської області в 

розрізі сільських рад (табл. 2) свідчить, що 

більшість документів та картографічних 

матеріалів розроблені ще до прийняття 

Закону України «Про землеустрій» і, 

відповідно, передбаченої ним 

землевпорядної документації не могло бути 

на той час. У подальшому переважна частина 

видів проектної документації не 

розроблялась. 

Проекти землеустрою щодо приватизації 

земель державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ 

та організацій, а також організації території 

земельних часток (паїв) мають свої аналоги у 

формі схем поділу земель колективної 

власності на земельні частки (паї), 

розроблені протягом 1999–2000 рр. для всіх 

сільських рад, за винятком Кочубіївської, і 

технічної документації з передачі земельних 

часток (паїв) у власність, що розроблена 

впродовж 2000–2007 рр. для всіх сільських 

рад на території Паланської ОТГ. Інші ж, 

передбачені Законом України «Про 

землеустрій», проекти землеустрою, які 

стосуються не окремої земельної ділянки, не 

розроблялись, тобто розвиток територій 

сільських рад відбувався хаотично без 

відповідного планування. 

Відсутність проектів землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць серед розробленої 

документації свідчить щонайменше про 

повільні темпи розвитку населених пунктів, 

які входять до ОТГ. 

На території кожної сільської ради 

здійснено розпаювання КСП, після чого 

проекти землеустрою, котрі забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни 

та впорядкування угідь, для жодної з них не 

розроблялися, що підтверджує використання 

земель сільськогосподарського призначення 

на території ОТГ без будь-якого цілісного 

планування. 
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Таблиця 2 
 

 Наявність землевпорядної та містобудівної документації на територію Паланської ОТГ 
Уманського району Черкаської області в розрізі сільських рад, по роках* 
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ради 
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Паланська 

1997 2007 2000 2013 2007 2016 1980 

2016 (3)** 

та 2017 - 1996 

Берестівецька 
1994 2001 2000 2016 2007 2016 1968 - - - 

Городецька 

1995 2001 1999 2013 2007 2016 1985 - 

1986 

та 

1993 1994 

Громівська 
- 2000 2000 2013 2007 2016 + 2017 (2)** - - 

Кочержинська 
- 2006 2000 - 2007 2016 1982 - - - 

Кочубіївська 
- 2001 - - 2007 2016 1993 - - 1996 

Максимівська 
1993 2003 2000 2013 2007 2016 1970 - - 1994 

Томашівська; 1993 2004 2000 2013 2007 2016 1971 2015 - - 

Охоплення 

території ОТГ: 

відсотків 62,5 100 87,5 75 100 100 100 37,5 12,5 50 

Кількість 

розробленої 

документації, 

од. 5 8 7 6 8 8 8 3 1 4 

*Джерело: розроблено на основі даних [5]. 

** Кількість одиниць документації одного виду, розробленої протягом календарного року. 

 

Проекти землеустрою щодо 

впорядкування території населених пунктів 

також не розроблялися у зв’язку з 

відсутністю відповідної містобудівної 

документації, що сповільнює їх розвиток на 

території ОТГ. 

Єдиними планувальними 

землевпорядними документами для території 

сільських рад, за винятком Громівської, 

Кочержинської та Кочубіївської, є проекти 

роздержавлення земель КСП середини 90-х 

років. Ґрунтові обстеження проводились 

також лише на території кількох сільських 

рад ще впродовж 1994–1996 років. 

Схеми теперішнього використання земель 

розроблені ще 2007 року для всієї території 

ОТГ (на той час восьми сільських рад). Крім 

того, складено списки землевласників, що є 

важливим кроком у процесі актуалізації 

даних та базисом для планування, але вони 

не вважаються планувальними документами. 

Зазначені схеми мають стати основою для 

формування саме планувальної документації. 

Для всіх сільських рад складені нові 

індексно-кадастрові карти (2013 р.) та 

звітності за формою № 6-зем (2016 р.), які 

дають змогу постійно моніторити 

використання земельних ресурсів та є 

основою проектів із землеустрою. Для 

більшості сільських рад, крім Кочержинської 

та Кочубіївської, того ж року розроблялася 

технічна документація із нормативної 

грошової оцінки земель.  

Єдиний вид містобудівної планувальної 

документації для всіх сільських рад, які 

ввійшли до ОТГ, – це генеральний план 
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населеного пункту, проте останній з них 

датується ще 1993 роком, а інші розроблені 

до здобуття Україною незалежності. 

Зазначене свідчить, що основоположний вид 

містобудівної документації на місцевому 

рівні не поновлювався упродовж тривалого 

періоду і втрачає свою актуальність, що 

суттєво обмежує можливості та перспективи 

розвитку населених пунктів та, відповідно, 

ОТГ. 

У період чинності Закону України «Про 

планування та забудову територій» на 

території сільських рад, що ввійшли до 

складу Паланської ОТГ, містобудівна 

документація не розроблялася, зокрема 

проекти розподілу територій та містобудівне 

обґрунтування для населених пунктів, як і 

план зонування територій, передбачений 

Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». 

Окрім генеральних планів населених 

пунктів на території об’єкта дослідження, 

розроблялися лише детальні плани території 

для трьох населених пунктів, причому 

найактивніше для села Паланка, а саме 

чотири документа упродовж двох років 

(один стосувався будівництва виробничих 

приміщень, а інші – присадибних ділянок), 

Громи і Томашівка. 

Отже, наявна планувальна землевпорядна 

та містобудівна документація з планування 

розвитку системи землекористувань у межах 

Паланської ОТГ потребує оновлення, за 

винятком тієї, що стосується виключного 

поточного стану використання земель. 

Висновки. Результати дослідження 

свідчать про недосконалість положень як 

земельного, так і містобудівного 

законодавства для забезпечення цілісного 

планувального процесу, що доведено на 

прикладі Паланської ОТГ Уманського 

району Черкаської області. Тому необхідно 

розробити стратегії розвитку цих спільнот і 

низку інших планувальних документів. 

Науково обґрунтовано, що найбільш 

затребуваною є землевпорядна та 

містобудівна планувальна документація, що 

має розроблятися взаємозалежно, як і 

передбачено законами України «Про 

землеустрій» і «Про регулювання 

містобудівної діяльності». Це дає підстави 

стверджувати, що новостворені 

територіальні громади перебувають на етапі 

свого інституційного становлення. 
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Висвітлено питання інтеграції економічної та екологічної політики, основні загрози 

національним інтересам і безпеці, взаємозв’язки між економічним зростанням і рівнем 

екологічної безпеки, вплив трансформації економіки на забезпечення інтеграції економічного 

та екологічного розвитку. Розкрито процес інтеграції екологічної політики в галузеві й 

регіональні структури з урахуванням стратегічної екологічної оцінки, залежність інтеграції 

економічного та екологічного розвитку від коеволюційних процесів, принципи збалансованого 

розвитку економіки й екології, перехід промислового комплексу на моделі екологічно 

орієнтованого розвитку та міжнародні стандарти екологічної безпеки. Обґрунтовано, що 

інтеграція економічного й екологічного розвитку є глобальною проблемою, оскільки вона 

актуальна для всіх держав і континентів, відіграє ключову роль у стимулюванні 

структурних проблем економіки на основі збереження і відтворення навколишнього 

природного середовища. Визначено основні напрями екологізації економічного розвитку і 

поліпшення екологічного середовища проживання людини. 

Ключові слова: інтеграція, безпека, загрози, середовище, охорона, трансформація, 

коеволюція, збалансованість, екологізація, економізація. 

 

Issues of integration of economic and ecological policy, main threats to national interests and 

national security, interrelations between economic growth and the level of environmental safety, 

impact of economic transformation on ensuring integration of economic and ecological development 

are discussed. The integration of ecological policy in the sectoral and regional structures with 

consideration of strategic environmental assessment, dependence of the integration of economic and 

ecological development from co-evolutionary processes, principles of balanced development of the 

economy and ecology, the transition of the industrial complex to the model of ecologically oriented 

development, and international standards of ecological safety are revealed. The main directions of 

ecologization of economic development and improvement of ecological environment of human 

habitation are determined. 

Key words: integration, security, threats, environment, protection, transformation, co-evolution, 

balance, ecologization, economization. 

 

Постановка проблеми. У багатьох 

країнах світу захист природи і розвиток 

економіки часто розглядаються як окремі й 

навіть суперечливі види діяльності. Це 

супроводжується негативними екологічними 

наслідками у зв’язку з недостатнім 

урахуванням можливих впливів на 

навколишнє природне середовище у процесі 

розробки економічної політики, 

стратегічного планування і проектування. 

Стає очевидним, що екологічні питання 

                                                 
© Степаненко А., 2018 

неможливо вирішити лише виділяючи 

природоохоронну діяльність як пріоритетний 

напрям соціально-економічного розвитку, 

розглядаючи їх відокремлено від комплексу 

соціально-економічних і науково-технічних 

проблем. Зазначене стосується багатьох 

країн, у тому числі нашої держави. 

Економічний розвиток спричиняє 

збільшення обсягів шкідливих викидів, 

виснажливе і нераціональне використання 

природних ресурсів, посилення 

антропогенного навантаження на довкілля. 

Така ситуація потребує формування і 
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реалізації адекватної науково обґрунтованої 

економічної політики, спрямованої на 

збалансування екологічних  і економічних 

цілей розвитку. 

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Питання інтеграції економічної 

та екологічної політики знайшли 

відображення в наукових працях 

М.І. Долішнього, В.С. Кравціва, В.М. Штуци, 

С.М. Рогача, М.А. Хвесика, І.А. Брижань, 

О.В. Половяна, В.А. Голяна та ін. Разом з 

тим у них недостатньо уваги приділяється 

інтеграції економічної та екологічної 

політики в дискурсі екологічної безпеки. 

Відповідно, мета статті полягає в 

розробці питань інтеграції економічної та 

екологічної політики, поліпшення якості 

навколишнього природного середовища й 

екологічних умов проживання людини, 

формування збалансованої екологічно 

орієнтованої моделі розвитку економіки, 

гарантування екологічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Серед 

концепцій, спрямованих на вирішення 

економічних проблем в умовах обмеженості 

й виснаження природних ресурсів, провідне 

місце належить моделі екологічно 

орієнтованого розвитку, що сприяє 

одночасному розв’язанню двох ключових 

питань: забезпечення економічного розвитку 

та зниження негативного впливу на довкілля. 

На міжнародному рівні екологічна 

політика спрямована насамперед на 

забезпечення скоординованих дій у сфері 

екологічної безпеки, установлення норм, 

правил і стандартів поведінки держав у цій 

сфері. 

Під егідою ООН розробляється низка 

документів у цьому напрямі: 

 узгоджені принципи екологічної 

інтеграції країн у світове співтовариство; 

 єдина міжнародна система моніторингу 

навколишнього природного середовища; 

 єдині методи оцінки стану природно-

ресурсного потенціалу; 

 єдині методи оцінки впливу на 

навколишнє середовище (ОВНС); 

 загальна методологія оцінки ризику 

виникнення і масштабів розвитку 

надзвичайних ситуацій (НС) та катастроф 

природного й техногенного характеру; 

 уніфікована щодо кадрового складу та 

оснащення служба швидкого реагування на 

НС; 

 міжнародні конвенції, угоди, правила 

та процедури, що забезпечують координацію 

спільних дій у сфері оцінки ризику і 

впровадження заходів щодо запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і 

катастроф природного і техногенного 

характеру. Світовою спільнотою прийнято 

низку важливих документів у цій галузі [1, 

с. 22–23]. 

Більшість розвинених країн досягли 

позитивних результатів у системі 

раціонального природокористування і 

гарантування екологічної безпеки. Але 

методи вирішення екологічних проблем у 

них, незважаючи на спільний зміст, 

відзначаються певними особливостями, які 

відображають, з одного боку, специфіку 

механізму регулювання економіки, а з 

іншого – характерні ознаки механізму 

господарювання в кожній державі. Система 

регулювання сфери природокористування 

формується, виходячи з особливостей 

природно-ресурсного потенціалу, ступеня 

його освоєності, ефективності використання 

окремих складових та рівня антропогенної 

модернізації навколишнього природного 

середовища. 

До цього часу не існує однозначного 

тлумачення характеру взаємозв’язків між 

економічним зростанням і рівнем екологічної 

безпеки. Погляди вчених на цю проблему 

значно відрізняються, часто набувають 

полярних форм, що ускладнює можливість 

розроблення взаємоприйнятої концепції, 

екологобезпечного розвитку цивілізації. 

Спільною домінантою теоретичних підходів 

до питання оптимізації взаємодії суспільства 

і природи є визнання факту зростання 

антропізації довкілля і, як результат, 

зменшення асиміляційного потенціалу 

екосистем, тобто рівня їх здатності до 

самовідновлення. Саме тому функцією 

регулятора природної системи в теперішній 

ситуації може виконати суспільство [2, с. 23–

24]. 

В Україні сформована нормативно-

правова база охорони навколишнього 

природного середовища, яка нараховує понад 

300 законів і підзаконних актів, однак вона 

складна для впровадження, суперечлива й 

тому неефективна за результатами реалізації. 

Забезпечення інтеграції економічного й 

екологічного розвитку значною мірою 

залежить від трансформації економіки, 

структурні зміни в якій відбуваються 

незалежно від її стану. При цьому в одних 

випадках такі зміни відіграють роль 

структурного обмеження зростання, а в 
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інших – утворюють передумови для 

швидкого піднесення. Структурні 

трансформації також є причиною кризи 

економіки, подолання якої можливе завдяки 

змінам у складі рушійних сил і джерел 

зростання економіки. 

Основними видами структурних зрушень 

в економіці є: технологічні, що визначають 

появу принципово нових класів технічних 

засобів, котрі стають основою нового 

господарського укладу; інституційні, 

об’єктами яких є локальні системи 

економічних інституцій та інститутів, 

галузева та адміністративна структури; 

відтворювальні, пов’язані із зміною 

пропорцій секторів, сфер і сегментів 

національної економіки; просторові, що 

детермінують визначення та зміщення меж 

територіально-виробничих комплексів 

(кластерів), регіонів й економічних зон [3, 

с. 4]. Зазначені трансформації сприяють 

екологізації економіки, зниженню рівня 

екологічних небезпек, підвищенню стійкості 

економіки та забезпечують сталий розвиток 

(рис.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. Основні види трансформації економіки в контексті екологічної безпеки 

 

Оцінювання рівня загроз в економічній 

сфері щодо закріплених законодавством та 

додатково ідентифікованих видів з 

урахуванням загроз у зовнішньополітичній, 

воєнній, соціальній, гуманітарній, науково-

технологічній, екологічній сферах та безпеці 

державного кордону України має бути 

основною підставою для прийняття рішень 

стосовно масштабів, глибини та 

радикальності структурного реформування 

економіки, визначення цілей, обґрунтування 

механізмів, джерел і обсягів залучення 

ресурсів для його здійснення [4, с. 46–47]. 

Передумовою сталого розвитку України є 

інтеграція екологічної політики в галузеві та 

регіональні плани і програми з метою 

пошуку можливостей їх взаємного зміцнення 

та узгодження природоохоронних 

пріоритетів. Проте для галузевих міністерств 

і відомств це ще не набуло першочергового 

значення і часто сприймається як 

установлення обмежень щодо галузевої 

діяльності, створення труднощів і 

додаткових витрат з метою розвитку 

конкретної галузі. 

Стратегічне планування в Україні 

орієнтоване не на екологічний розвиток, а 

лише на соціально-економічний, причому 

практично не враховуючи третю складову 

сталого розвитку – екологічну. Відображення 

питань охорони навколишнього природного 

середовища у планах соціально-

економічного піднесення відбувається 

шляхом підготовки незначного окремого 

розділу, який не містить екологічних вимог і 

опису альтернативних шляхів розвитку [1, 

с. 26]. 

Одним з основних інструментів інтеграції 

екологічної політики в галузеві політики є 

стратегічна екологічна оцінка. Під час 

V Всеєвропейської конференції міністрів 

охорони навколишнього середовища 

(м. Київ, 2003 р.) Україна приєдналася до 

Протоколу про стратегічну екологічну 

оцінку Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище в транскордонному 

контексті, який ратифіковано законом 

України №562-VIII від 01.07.2015 року. 

Основи інтегрованого екологічного 

управління недостатньо враховуються в 

галузях національної економіки. Більшість 

міністерств створені й функціонують за 

галузевою ознакою і прагнуть вирішувати 

тільки вузькопрофільні питання. Тому 

практично в усіх галузевих програмах немає 

взагалі або є незначний розділ, що стосується 

екологічних питань, проте вони не пов’язані 

зі стратегічними завданнями національної 

 
Види 

трансформації 

Сталий розвиток 

Безпекові Екологічні 

Просторові Інституціональні 

Відтворювальні Технологічні 
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екологічної політики і відображають лише 

окремі аспекти поводження з відходами, 

енергоефективності та ресурсозбереження. 

Внаслідок цього такі програми і стратегії не 

мають достатньої екологічної складової, 

реалізація якої могла б забезпечити технічне 

переоснащення, упровадження 

енергоефективних і ресурсозберігаючих 

технологій, мало- і безвідходних та 

екологічно безпечних технологічних 

процесів. 

В Україні на інституційному рівні не 

створено державного органу, який би 

координував інтеграцію екологічної 

складової в усі сектори економіки та 

суспільного життя. Екологізація 

енергетичної, транспортної, 

сільськогосподарської та промислової 

галузей має стати пріоритетним завданням на 

найближчий період. 

Вирішення питань економічної та 

екологічної інтеграції значною мірою 

залежить від їх коеволюції. Розвиток 

економіки, як відомо, супроводжується 

зростанням споживання ресурсів, зміною 

ландшафту місцевості, вирубкою лісів, 

побудовою гребель тощо. Виснаження 

ресурсів спричиняє їх подорожчання, появу 

нових способів виробництва, заснованих на 

використанні дешевих ресурсів. Це, у свою 

чергу, призводить до порушення 

екорівноваги (зникнення видів, появи нових 

бактерій, мікробів або мутації вже існуючих). 

При цьому траєкторія розвитку окремої 

підсистеми впливає на зміну інших. 

Коеволюційною вважається взаємодія 

двох еволюційних процесів. Екологічна 

економіка використовує коеволюцію для 

дослідження впливу еволюції соціально-

економічних систем на біофізичні, а її 

принципи – для пояснення взаємозв’язків 

розвитку економічної та екологічної систем. 

Коеволюційний підхід застосовується для 

визначення взаємодії багатьох процесів та 

явищ: попиту і пропозиції, користувачів і 

технологій, структури промисловості й 

технологій. Він заснований на моделі 

рівноваги, що періодично порушується, за 

якої тривалий період рівноваги може 

змінюватися коротким періодом бурхливого 

розвитку. Це означає, що розвиток можна 

уявити як перехід від однієї динамічної 

системи до іншої. 

Досягнення збалансованого розвитку 

можливе, зокрема, шляхом обмеження 

споживання природних ресурсів, активізації 

діяльності з ліквідації наслідків забруднення 

довкілля, упровадження інновацій тощо. 

Історичний огляд дає змогу виокремити 

чотири підходи до забезпечення гармонізації 

економічного та екологічного розвитку: 

нульового зростання, оптимального 

розподілу ресурсів, управління розвитком й 

інтеграції економіко-соціальної та 

екологічної політики. Ці підходи 

обумовлюють відповідні стратегії, що 

сприяють зменшенню деструктивного 

впливу економічного розвитку на 

навколишнє природне середовище. 

Збалансований розвиток передбачає 

коеволюційну взаємодію між економічною, 

соціальною та екологічною підсистемами, 

тому у управлінні цим процесом слід 

використовувати відповідні методи і 

способи. Такий підхід спирається на методи 

управління змінами (еволюційне 

управління), яке ґрунтується на положеннях 

теорії синергетики, самоорганізації, 

еволюційної економіки. Для цих теорій 

характерний розгляд якісно нових режимів 

поведінки складних керованих структур – 

біфуркацій, атракторів, кількох оптимальних 

рішень тощо, що обумовлено можливістю 

виникнення дисипативних просторово-

часових структур. 

Управління збалансованим розвитком 

передбачає дотримання трьох принципів. 

Насамперед це планування досягнення 

бажаних змін на визначених часових 

горизонтах із побудовою відповідної 

траєкторій. Другий принцип – вимірності – є 

логічним наслідком першого. Він передбачає 

необхідність вимірності станів. Його 

практичне застосування потребує вирішення 

двох завдань: повноти опису й узгодження з 

діючими засобами статистики та 

моніторингу. Третій – субсидарність – 

спрямований на узгодження різнорівневих 

інтересів (цілей) і полягає в тому, що 

сформована структура процесу управління 

має забезпечувати його необхідними 

ресурсами і/або створювати умови для 

отримання цих ресурсів ззовні [5, с. 116–

117]. 

Наведені принципи управління 

збалансованим розвитком є достатньою 

основою для формування на їх підставі 

реалізаційних принципів. Воно відбувається 

за ієрархічною схемою як прямі наслідки 

загальних принципів, їх парних кореляцій. 

Ключова гіпотеза концепції управління 

збалансованим розвитком полягає в тому, що 
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ефективне регулювання однієї економічної 

системи має здійснюватися на підставі 

узгодження довгострокових цільових 

індикаторів еколого-економічного розвитку 

всіх економічних популяцій, які входять до 

єдиного геополітичного простору. 

Розглядаючи інтеграцію як шлях до 

консолідованого вирішення економічних і 

соціальних проблем, слід усвідомлювати, що 

сьогодні досягнення економічного та 

соціального добробуту в окремій країні й 

світі загалом неможливе без урахування та 

подолання екологічних протиріч на 

національному й наднаціональному рівнях, 

спричинених агресивною поведінкою, 

політикою всіх без винятку суб’єктів 

міжнародних економічних відносин в умовах 

глобалізації, транснаціоналізації економіки 

та фінансових ринків. 

В Україні ще не сформувалася 

національна система екологічного 

управління в її європейській цілісності 

державного, громадського і корпоративного 

(бізнесового) екологічного менеджменту. 

Нині домінує державна управлінська система 

в галузі охорони навколишнього природного 

середовища. Держава фактично 

монополізувала екологічну відповідальність, 

що призвело до її послаблення у 

природокористувачів – суб’єктів 

господарювання, власників землі й основних 

засобів [6, с. 29]. 

Перехід промислового комплексу України 

на модель екологічно орієнтованого розвитку 

можливий шляхом розроблення ефективної 

державної промислової політики, котра 

забезпечить стабільність функціонування 

промисловості на основі безперервного 

екологічно орієнтованого технологічного 

прогресу або так званих зелених інновацій. 

Екологічно орієнтований розвиток 

промисловості у довгостроковій перспективі 

потребує впровадження екоінноваційних 

технологій, що сприятиме прискоренню 

структурно-динамічних технологічних 

зрушень та нівелюванню циклічних коливань 

економіки. Одним із пріоритетних напрямів 

забезпечення екологоорієнтованого розвитку 

є екологізація промисловості, здійснення якої 

дасть змогу вирішити конкретні екологічні 

проблеми на рівні підприємств, регіонів і 

країни в цілому. Комплексна екологізація 

всього виробництва передбачає охоплення 

нею виробничої, економічної та 

управлінської систем підприємства, що 

позитивно вплине на підвищення 

ефективності використання природних 

ресурсів і зменшення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище. Держава 

має сформувати нові економічні умови 

ведення бізнесу, які будуть сприятливими і 

для комплексної екологізації та залучення 

інвестицій саме для реалізації екологічно 

орієнтованих стратегій [7, с. 71]. 

Інтеграція України у світову економіку й 

систему міжнародної екологічної безпеки 

потребує послідовного переходу на 

міжнародні стандарти. Схвалена більшістю 

країн світу система міжнародних стандартів 

ISO серії 9000 ставить особливі вимоги до 

екологічної безпеки продукції як на стадіях її 

проектування, розробки, виробництва, 

збереження, так й утилізації після 

використання, що стимулює таким чином 

розвиток ринку екологічних інновацій. 

Наша держава є учасницею 18 

природоохоронних конвенцій глобального і 

регіонального характеру та чотирьох 

протоколів до них. Мінекології України 

координує природоохоронне співробітництво 

в рамках 44 довгострокових  міжнародних 

угод і договорів. 

Основними напрямами екологізації 

економічного розвитку і поліпшення 

екологічного середовища проживання 

людини є: 

 екологізація виробництва – поетапне 

зниження рівнів впливу на навколишнє 

природне середовище всіх антропогенних 

джерел. Елементами цього напряму повинні 

бути нова система нормованого допустимого 

впливу на довкілля, відмова від надання 

індивідуальних дозволів по кожному 

підприємству, установлення нормативів і 

планів поетапного зниження забруднення до 

рівнів, що відповідають найкращим 

екологічно безпечним світовим технологіям, 

створення розвинутої індустрії з утилізації 

відходів; 

 екологія людини – формування 

екологічно безпечного і комфортного 

середовища проживання населення, місць 

його роботи та відпочинку, іншої соціальної 

активності; 

 екологічний бізнес – розвиток 

ефективно конкурентного екологічного 

сектору економіки; 

 екологія навколишнього природного 

середовища – збереження, захист і 

відтворення довкілля. 

Основну роль в інтеграції економічного та 

екологічного розвитку повинні відігравати 

нові методи територіального планування, 
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землекористування і забудови, ураховуючи 

екологічні обмеження. Для цього необхідно 

створити таку систему природних територій, 

що особливо охороняються, котра б 

забезпечувала збереження екосистем у всіх 

природно-кліматичних регіонах країни як 

центрів генетичного фонду вихідного 

біорізноманіття. 

Висновки. Інтеграція економічного та 

екологічного розвитку стає загальносвітовою 

проблемою і розглядається як на 

глобальному, так і регіональному й 

локальному рівнях. При цьому ключове 

місце належить стимулюванню структурної 

перебудови економіки на основі збереження 

необхідної якості навколишнього 

природного середовища, підтримання 

екологічної рівноваги, за якої одночасно з 

модернізацією виробничого потенціалу 

традиційних галузей стимулюється швидкий 

розвиток новітніх галузей з урахуванням 

перспективних інтересів суб’єктів економіки 

з метою забезпечення екологічної 

стабільності виробництва. 

Перехід економіки в якісно інший стан 

дасть змогу на основі економічного 

зростання та екологічної складової подолати 

системну деформацію відтворювальних 

циклів усіх рівнів, що здійснить зворотний 

вплив на формування сприятливих умов для 

економічного піднесення в майбутньому й 

збереження довкілля. У зв’язку з цим 

актуалізується завдання дослідження 

сучасних підходів, стратегій і методів 

екологічної економіки для прийняття 

екологічно обґрунтованих управлінських 

рішень і забезпечення стійкого розвитку в 

довгостроковій перспективі. 

Набувають важливості питання стійкості 

еколого-економічних систем під впливом 

господарської діяльності економічних 

суб’єктів у довгостроковому періоді, зокрема 

скорочення біорізноманіття, вразливість 

людини до глобальних змін, у тому числі 

кліматичних, використання природних 

ресурсів на всіх географічних широтах та 

інституційних рівнях. Особливу увагу 

необхідно приділяти міжнародним і 

регіональним еколого-економічних 

проблемам, розвитку нових методологічних 

підходів у сфері економіки навколишнього 

природного середовища, гармонізації 

інтересів бізнесу і збереження якості 

довкілля, взаємодії всіх зацікавлених сторін 

(підприємців, контролюючих та 

природоохоронних органів, населення, 

громадськості та ін.) у контексті сталого 

розвитку, а також ролі інформаційних 

технологій і моделювання в еколого-

економічному управлінні в частині 

перспективних економічних інтересів. 
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Розкрито сутність поняття економічних трансформацій у контексті четвертої 

промислової революції. Визначено вектори позитивного й негативного впливу 

трансформаційних процесів на рівень екологічної (ЕБ) та природно-техногенної безпеки 

(ПТБ). Проаналізовано сучасні методи реалізації структурних перетворень через 

синергетичний ефект взаємодії. Запропоновано підходи до інструментальної оцінки впливу 

трансформацій на рівень безпеки території.  

Ключові слова: економічні трансформації, екологічна безпека, інструментальна оцінка, 

четверта промислова революція (Індустрія 4.0). 

 

The essence of the concept of economic transformations in the context of the fourth industrial 

revolution is revealed. The vectors of positive and negative influence of transformation processes on 

the level of ecological and natural and technological safety are determined. The modern approaches 

and methods of realization of structural transformations through the synergistic interaction effect 

are analyzed. The approaches to the instrumental assessment of the impact of transformations on the 

level of safety ty of the territory are proposed. 

Key words: economic transformations, ecological safety, instrumental evaluation, fourth 

industrial revolution (Industry 4.0). 

 

Постановка проблеми. Недосконалість 

економічних, правових, політичних, 

соціальних механізмів раціонального 

природокористування та неналежне їх 

упровадження в практику господарювання, 

слабкість, а подеколи просто відсутність 

екологічного аудиту призвели до низької 

ефективності будь-якого державного 

регулювання у сфері екології [1]. 

Недостатній рівень фінансування 

природоохоронних програм, відповідних 

наукових досліджень, розробок і супроводу 

ресурсозберігаючих технологій, нехтування 

вітчизняним і зарубіжним передовим 

досвідом – все це є причиною критичного 

                                                 
© Омельченко А., Степанюк О., 2018 

стану вітчизняної екологічної безпеки [2]. 

Незважаючи на екологічні лиха, що сталися, 

та їх наслідки (Чорнобильська катастрофа, 

проблеми Грибовицького сміттєзвалища, 

солоні озера Солотвино, підтоплення шахт 

Донбасу тощо), а також складний перехідний 

період, Україна досі відтерміновує 

процедуру своєчасного моніторингу, 

належної оцінки ризику, економічної 

підтримки шляхів вирішення екологічних 

загроз на невизначену перспективу. Навіть 

суспільство розглядає необхідність 

стабільної екологічної безпеки лише після 

досягнення економічної, соціальної та інших 

складових сталого розвитку [3].  

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій виявив, що для виділення ознак 
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четвертої промислової революції часто 

вживають як синоніми терміни Індустрія 4.0, 

Інтернет речей (Internet of Things), Інтернет 

всього (Internet of everything), Промисловий 

Інтернет (Industrial Internet) та ін. Основою 

Індустрії 4.0 є кіберфізичні виробничі 

системи (Cyber-Physical Production Systems – 

CPPS), котрі поєднують реальний та 

віртуальний світи. X. Кагерманн,                 

В.-Д. Лукас, В. Вальстер характеризували 

Індустрію 4.0 як засіб підвищення 

конкурентоспроможності німецької обробної 

промисловості шляхом посиленого 

впровадження в заводські процеси 

кіберфізичних систем [4]. Р. Шлепфер, 

М. Кох та Ф. Меркофер під цим терміном 

розуміли майбутні стадії розвитку організації 

та управління усіма процесами ланцюга 

доданої вартості, що задіяні в обробній 

промисловості [5]. А. Беспалов описував 

Індустрію 4.0 як процес обміну даними між 

усіма учасниками виробничого ланцюга: 

спеціалістами підприємства, ERP-системами, 

роботами, продукцією, іншими системами 

[6]. Саме продукція, що виробляється 

підприємством у межах Індустрії 4.0, 

визначатиме, як, де, ким та чим вона може 

бути виготовлена. Автомати й виробничі 

лінії самостійно змінюватимуть 

конфігурацію залежно від «запитів» 

продукції на конвеєрній стрічці, а 

компоненти, системи управління, ERP-

системи та персонал будуть обмінюватися 

даними про технологічні процеси. Джей Лі 

вказує на те, що Промисловість 4.0 

передбачає створення інтелектуальних 

установок, які будуть мати власну 

свідомість, самостійно здійснюватимуть 

прогнозування, забезпечуватимуть 

взаємодію, виконуватимуть оптимізацію та 

зміну конфігурації. Йдеться не лише про 

допомогу людям у мінімізації та усуненні 

проблем, а й про втілення інновацій, 

поліпшення продуктивності та досягнення 

вищого рівня орієнтації на клієнта.  

Оскільки вплив економічних 

трансформацій на рівень екологічної й 

природно-техногенної безпеки 

неоднозначний та малодосліджений, 

основною метою статті є аналіз сучасних 

підходів й інструментальних методів їх 

вивчення в контексті синергетичного ефекту 

взаємодії.  

Виклад основного матеріалу. Категорії 

екологічна та природно-техногенна безпека 

(табл.) з огляду на їх парадигму є складними, 

багатомірними, ціленаправленими і не мають 

однозначного тлумачення у сучасних 

наукових джерелах. 

Таблиця  

 

Смислове поле дефініцій екологічна та природно-техногенна безпека згідно з різними 

підходами 

 

Об’єкт дослідження  Сфери застосування  Мета  

ЕБ як складова комплексної 

безпеки території 

(А.В. Степаненко, 

О.М. Ральчук) 

Навколишнє природне 

середовище, людина, 

техносфера 

 

Забезпечення сталого розвитку, 

захищеність життєво важливих 

інтересів держави (особи, 

суспільства) від реальних чи 

потенційних загроз, що 

виникають унаслідок 

антропогенного або природного 

впливу на довкілля  

ЕБ – складова національної 

безпеки, процес управління 

системою національної 

безпеки (В.А. Ліпкан) 

Населення країни і 

біосфера в цілому, 

атмосфера, гідросфера, 

літосфера і космосфера, 

видовий склад 

тваринного і рослинного 

світу, природні ресурси 

Захист середовища проживання, 

збереження здоров'я і 

життєдіяльності людей для 

сучасного і прийдешніх 

поколінь 

ЕБ як комплекс станів, 

явищ та дій 

(А.Б. Качинський)  

Екологічний баланс на 

планеті Земля і в будь-

яких її регіонах 

Забезпечення рівня, до якого 

фізично, соціально-економічно, 

технологічно та політично 

готове (без серйозних збитків) 

адаптуватися людство 
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Продовження табл. 

ЕБ як динамічна 

характеристика системи 

«суспільство – навколишнє 

природне середовище» 

(В.М. Шмандій) 

Реальні та потенційні 

антропогенні й природні 

впливи 

Гармонійний розвиток 

системи «суспільство – 

навколишнє природне 

середовище» 

ЕБ як складова 

національної і 

транснаціональної безпеки 

(В.І. Андрейцев) 

Системи правових норм, 

інших державно-правових і 

соціальних засобів 

Захищеність права громадян 

на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля 

ПТБ – відсутність дій, 

станів чи процесів у 

природі й техносфері, які 

прямо або опосередковано 

призводять (можуть 

призвести) до негативних 

змін (наслідків) 

(А.В. Степаненко, 

О.М. Ральчук) 

Навколишнє природне 

середовище, відтворення 

населення й економіки 

Захищеність життєво 

важливих інтересів держави 

(особи, суспільства) від 

реальних чи потенційних 

загроз, що виникають 

унаслідок  антропогенного 

або природного впливу на 

довкілля 

ПТБ як один із напрямів 

гарантування економічної 

безпеки держави 

(Г.А. Пастернак-

Таранушенко) 

Забезпечення найбільш 

сприятливих умов 

(навколишнього 

природного середовища) 

існування та плідного 

життя для населення країни 

Баланс економічного розвитку 

та мінімізації загроз 

ПТБ – сукупність певних 

властивостей 

навколишнього природного 

середовища і створюваних 

цілеспрямованою 

діяльністю людини умов  

(А.М. Урсул) 

Антропогенний вплив на 

навколишнє природне 

середовище і негативні 

зміни, що відбуваються в 

ньому (через економічні, 

соціальні чинники і 

науково обґрунтовані 

допустимі навантаження на 

об'єкти біосфери)  

Запобігання негативному 

впливу діяльності людини на 

стан навколишнього 

природного середовища  

ПТБ – ступінь захищеності 

як окремих елементів, так і 

комплексу в цілому 

(Т.Є. Царик) 

Територіальний комплекс, 

екосистема, людина 

(безпека життєдіяльності) і 

її можливі ураження  

Підтримання балансу 

безпечного розвитку 

складових територіальних 

комплексів та екосистем 

 

Водночас в умовах технологічного 

розвитку ризики впливу четвертої 

промислової революції, як і її переваги, 

залишаються недостатньо вивченими та 

носять дуальний характер. Так, з-поміж 

абсолютних переваг можна виділити:  

 можливість обробки Big Data – 

паралельно структурованих і 

неструктурованих даних, постійних потоків 

інформації он-лайн тощо; 

 розвиток Інтернету речей – концепція 

простору, в якому все з аналогового і 

цифрового світів може бути поєднане; 

 нові можливості для бізнесу – розвиток 

нових видів транспорту і комунікацій, 

підвищення ефективності логістики, 

зростання якості продукції; 

 інноваційні можливості вирішення 

екологічних проблем шляхом залучення 

прогресивних технологій для моніторингу, 

обробки інформації он-лайн, контролю та 

запобігання небезпечним ситуаціям (у т.ч. 

запровадження технологій і пристроїв 

останнього технологічного укладу). 

Спірним залишається питання ролі 

людини, її навичок, оскільки в контексті 

розвитку Індустрії 4.0 відбувається заміна 

спеціалістів робочих професій на роботів із 

штучним інтелектом. Це перша із категорій, 

котра потрапляє під негативний вплив 

економічних трансформацій. Серед інших:  

 тенденція до соціального розшарування 

через збільшення тривалості життя та 

перерозподіл у сфері зайнятості;  
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 трансформація змістового поля поняття 

держава, оскільки  Індустрія 4.0 загострить 

проблеми безпеки, контролю, моніторингу, 

дистанційного впливу, розбалансує 

політичну систему, котра спирається на 

середній клас;  

 поява та поширення нових видів 

екологічних загроз і ризиків, що слабко 

контролюються (новітні види відходів та 

стійких матеріалів, автоматизація процесів 

виробництва, моніторингу й обробки даних 

на техногенно небезпечних об’єктах, 

застосування інноваційних речовин та 

джерел енергії) тощо. 

У ХХІ ст. екологічні проблеми набули 

масштабу не лише окремих держав або 

регіонів, а й людства загалом. Надзвичайно 

загострилися питання взаємодії людини й 

природи. Цивілізація впродовж історичного 

розвитку користувалася природою 

екстенсивно, в результаті чого посилилося 

навантаження на довкілля. Використання 

природних ресурсів значною мірою 

позначилося на якості суспільного життя, 

однак економічне зростання, зорієнтоване 

на кількісні показники, зрештою, призвело 

до колосального забруднення 

навколишнього природного середовища, а 

подекуди до незворотних наслідків. Рівень 

потреб людства у природних ресурсах та 

промислове виробництво суттєво 

збільшилися, вони постійно перебувають у 

взаємодії та взаєморозвитку. Останнє значно 

посилюється в контексті трансформаційних 

процесів в економіці. Економічною 

трансформацією вважається зміна взагалі, 

без урахування характеру підсумків і 

наслідків. Трансформація без розвитку – це 

відсутність позитивних економічних змін у 

суспільному виробництві (що характерно для 

вітчизняних структурних перетворень), а 

розвиток – позитивна економічна зміна. 

Важливими ознаками структурних 

трансформацій в економіці є їхня якісна й 

кількісна визначеність, двоїстість природи 

(тобто характеристика як динамічного 

процесу, так і результату розвитку) й 

невідворотність.  

У контексті сучасного розвитку для 

України постає важливе теоретичне і 

практичне запитання: чи можлива успішна з 

екологічного погляду економічна 

трансформація? Досвід країн Центральної та 

Східної Європи, котрі здійснили 

трансформаційний перехід у процесі 

інтеграції у світові структури й об’єднання, 

дає можливість визначити заходи, необхідні 

для економічних перетворень, що матимуть 

позитивний вплив на довкілля. Значну роль у 

цьому відіграють стартові умови країни, 

якість інститутів і демократії, структурні 

характеристики. У рамках нашого 

дослідження зосередимося на еволюційному, 

реформаційному та революційному напрямах 

трансформації (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зміст основних напрямів економічних трансформацій та їх вплив на довкілля 

Еволюційний 

Безперервний процес саморозвитку, джерело 

якого зосереджене всередині самої системи, 

охоплює її загалом і передбачає поступове 

становлення системної цілісності на основі 

дозволу об’єктивно виникаючих 

суперечностей шляхом дії економічних сил. 

Поступовий, плавний процес, який не 

передбачає різких стрибків, біфуркацій  

ДОВКІЛЛЯ 

Реформаційний  

Здійснюється «згори» за допомогою реформ, 

передбачає перетворення значної частини 

параметрів економічної системи зі 

збереженням її базових властивостей з 

ініціативи реформаторських сил. Під час 

реформування економічних систем 

відбувається лише коректування окремих їх 

елементів з метою поліпшення ефективності 

старої системи без зміни її основ 

 

  

Революційний  

Передбачає становлення нової замість старої системи в прискореному, 

революційному режимі. Пов’язана з руйнуванням колишніх економічних 

і соціальних структур та створенням нових за активної участі політичних 

і владних сил. З погляду системного підходу трансформація – процес 

зміни, спосіб розвитку системи, який веде до зміцнення або ослаблення 

системних властивостей  
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У процесі еволюції економічної науки 

методи аналізу й оцінки впливу 

трансформаційних економічних змін набули 

поширення не лише в контексті стану 

екологічної та природно-техногенної 

безпеки. Вони стосуються екологічної 

політики, соціальної безпеки, розвитку 

громадянського суспільства і свідомості 

тощо. Їх детальний аналіз наведено у роботах 

Л. Шинкарук, Ю. Кіндзерського, 

О. Красільнікова та ін. [7, 8] (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Підходи та методи аналізу структурних трансформацій 

 

Трансформаційні економічні впливи 

мають як кількісну, так і якісну визначеність. 

Основною якісною характеристикою є 

показник, що відображає напрям соціально-

економічного прогресу. Взаємодіючи між 

собою, трансформаційні економічні впливи 

можуть як посилюватися, так і слабшати. В 

інших рівних умовах накладання 

односпрямованих трансформацій посилює 

результуюче зрушення у структурі, а 

різноспрямованих (протилежних) – 

послаблює. При цьому проявляється  

синергетичний ефект взаємодії 

трансформацій і стану безпеки: змінюються 

не тільки кількісні, але й якісні 

характеристики, а результат отримує новий 

системний вигляд – безпека або загроза. Це 

кореспондується безпосередньо із 

перевагами та ризиками Індустрії 4.0.  
Пов’язуючи подальший розвиток довкілля 

із вказаними напрямами трансформації 

економічних систем, його не варто 

синтезувати лише з одним із них. 

Революційним його також не можна вважати, 

адже він передбачає поступовий перехід до 

якісно нових параметрів. При цьому 

еволюційна трансформація неможлива без 

реформування економічної системи, адже 

такий перехід стосується економічних 

інтересів усіх суспільних інститутів. 

Виходячи з цього, розвиток можна визначити 

як еволюційно-реформаційну трансформацію 

економічної системи задля досягнення 

екологічної безпеки із урахуванням 

комплексу факторів соціального, 

економічного та екологічного характеру. 

Інструментально оцінка рівня екологічної 

та природно-антропогенної небезпеки в 

рамках просування Індустрії 4.0 є досить 

складною, оскільки включає багато аспектів. 

З огляду на окреслені завдання дослідження, 

під час формування інструментальної бази 

визначення небезпеки важливо розробити 

відповідну систему індикаторів. До її складу 

варто включити показники соціо-еколого-

економічного розвитку, згруповані за 

функціональною ознакою. Значна увага при 

цьому приділяється показникам, котрі дають 

змогу відслідкувати позитивні чи негативні 

тенденції розвитку території та 

природоохоронної діяльності в її межах. 

Проведений аналіз методичних засад 

розробки та застосування систем показників 

для оцінки впливу Індустрії 4.0 на довкілля 

доводить, що в контексті напряму 

дослідження доцільно виокремити такі їх 

групи: 

 соціальні – з метою оцінки якісних та 

кількісних змін рівня катастрофічності 

середовища життєдіяльності для населення 

регіонів; 

 економічні – для оцінювання 

ефективності запроваджуваних 

природоохоронних заходів;  

Дослідження структурних трансформацій економіки України  

ПІДХОДИ: 

 інституціональний; 

 еволюційний; 

 кібернетичний; 

 синергетичний; 

 структуралістський; 

 неокласичний; 

 інноваційно-технологічний 

МЕТОДИ: 

 «витрати-випуск»; 

 структурного аналізу; 

 економетричного аналізу; 

 портфельного аналізу; 

 кластерного аналізу; 

 аналізу динаміки;  

 трансформаційних витрат 
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 екологічної та природно-техногенної 

небезпеки – з метою визначення рівня 

навантаження населення та довкілля. 

Детально процедура відбору показників і 

побудови агрегованої матриці для 

визначення екологічної, природно-

техногенної та соціальної безпеки наведена у 

працях [9, 10]. Агрегована інформаційна 

матриця для оцінки трансформацій як 

соціально-економічного явища включатиме 

показники: 

 фінансової активності за сферами 

довкілля (капітальні інвестиції та поточні 

витрати на охорону  атмосферного повітря і 

зміни клімату, очищення зворотних вод, 

поводження з відходами, захист і 

реабілітацію ґрунту, підземних вод тощо); 

 інноваційно-інвестиційної активності 

(кількість активних підприємств за 

інноваційною продукцією, інноваційними 

технологічними процесами, організаційними 

інноваціями, ноу-хау); 

 національних рахунків та основних 

засобів (валовий регіональний продукт, 

вартість основних засобів, амортизація та 

відновлення тощо).   

Висновки. Отримані результати 

розрахунку рівнів екологічної безпеки 

регіонів України й активності перебігу 

трансформаційних процесів у соціальній та 

економічній сферах у подальшому можуть 

бути покладені в основу економетричного 

моделювання. Останнє дає змогу визначити 

не лише причинно-наслідкові зв’язки між 

елементами, але й характер та ступінь 

взаємного впливу економічних 

трансформацій і рівня екологічної безпеки 

території.  
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Визначено системні ознаки проективного підходу до просторового управління природно-

ресурсними активами в бізнес-екосистемах через конкуренцію й співробітництво суб’єктів 
господарювання з максимізацією суспільного добробуту за рахунок оптимальної організації 
бізнес-процесів у фізичному, інформаційному та фінансовому просторах. Проаналізовано 
відмінність проективного підходу від господарсько-діяльнісного як зміщення управлінської 
уваги з підприємства на продукт зі створенням шляхом реалізації інвестиційних проектів 
сукупністю виробничих і логістичних установ його загальної цінності, котра перевищує 
індивідуальну, сформовану окремим господарчим об’єктом.  

Ключові слова: управління, проективний підхід, природні активи. 
 
The aim of the article is determination of system signs of the projective approach to the spatial 

management of natural resource assets in business-ecosystems through a competition and 
collaboration of management entities, with maximization of public welfare due to optimal 
organization of business processes in physical, informative and financial spaces. It is exposed a 
difference between projective-activity and economic-activity approaches as the displacement of 
administrative attention from an enterprise on a product, through realization of investment projects 
by totality of productive and logistic enterprises with creation its shared value, that exceeds 
individual value, created by a separate enterprise. 

Key words: management, projective approach, natural assets. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні у 

структурі світового господарства 

відбуваються активні зрушення, пов’язані 

насамперед з четвертою промисловою 

революцією. В економіці знань, побудованій 

на п’ятому і шостому технологічних укладах, 

«новій» індустрії за рахунок використання 

систем штучного інтелекту й 

нанотехнологій, створюються передумови 

для постійного вдосконалення технологічних 

процесів, мінімізації розмірів виробничого 

устаткування настільки, що це впливає на 

фізичний розмір багатьох підприємств. 

Замість крупних виробничих об’єктів останні 
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використовують компактне обладнання і 

незначний територіальний ресурс, технології 

рециклінгу, високопродуктивну логістику і 

швидкий транспорт, не потребують багато 

енергії, можуть бути розташовані на 

території домогосподарства і мати формат 

малих підприємств. Відповідно, 

трансформується роль природних ресурсів у 

національному господарстві – основними 

користувачами і розпорядниками природних 

активів мають стати суспільно-економічні 

актори та господарські агенти регіонального 

й локального рівня. Більшість дослідників, 

які оцінюють можливі наслідки 

технологічних зрушень Індустрії 4.0, 

відзначають, що в епоху нової 
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індустріалізації має суттєво знизитися роль 

класичних конкурентних переваг, заснованих 

на різноманітній ренті, передусім природній 

та регіональній, на користь споживчих 

якостей товару й технологічної ренти за 

рахунок високотехнологічних виробничих та 

логістичних рішень, а також поширення 

платформної (бізнес-екосистемної), 

шерингової (побудованої на орендних 

відносинах) та циркулярної (використовує 

відновлювані ресурси) економічних моделей 

господарювання з формуванням відповідної 

SMART-спеціалізації територіальних 

утворень, що забезпечуватиме швидкий і 

системний розвиток господарства у цілому. 

Все це потребує створення інноваційної 

просторової системи управління природними 

активами з основним акцентом на 

регулюванні змін, що може бути реалізовано 

згідно з т.зв. проективним підходом.   

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. У період переходу сучасного 

суспільства від індустріальної та значним 

чином інформаційної економіки до нової 

індустріальної епохи, від традиційної 

технології до гнучких наукомістких 

виробничих комплексів винятково високі 

темпи розвитку спостерігаються не тільки у 

царині високих технологій (роботизація, 

прототипування, кіберфізичні системи, 

«Інтернет речей», виробничі засоби з 

комп’ютеризованим управлінням та ін.), але 

й інформаційних та управлінських, які дедалі 

частіше використовують проектне 

управління й проективний підхід у цілому до 

створення управлінських систем. Хоча 

проектний менеджмент – вдало розроблена і 

навіть стандартизована технологія, 

потенційні можливості власне проективного 

підходу до організації господарської 

діяльності досі вивчені недостатньо, оскільки 

відносно високим ступенем розробленості 

визначається теоретична база його 

застосування як досягнення психологічної 

науки в побудові моделей переважно 

освітніх програм навчально-дослідницької й 

проектної діяльності. Теоретико-

методологічними засадами проективного 

підходу є праці Н. Хомського, Ж. Піаже, 

І. Вайнера, Д. Узнадзе, В. Норикадзе, 

Д. Леонтьєва та інших в основному 

філософського та психологічного напрямів, 

які набули широкого практичного 

впровадження, зокрема в освітньому процесі, 

як педагогічний напрям, ідея котрого полягає 

у створенні умов конкретно-конструктивної, 

проектної діяльності, реалізованої як 

комбінація накопиченого досвіду та нового 

задуму суб’єкта з метою творчого 

відпрацювання особами, що навчаються, 

окремих набутих попередньо предметних 

навичок і вмінь на практиці. На сьогодні 

ґрунтовних праць, які б презентували 

застосування проективного підходу в 

керуванні економічними системами 

галузево-просторового характеру, немає. 

Тому його упровадження в управлінні 

територіальними природно-господарськими 

системами є нагальним завданням, оскільки 

лише цей підхід дасть змогу виявити 

потенційно актуальні ключові компетенції 

територіальних утворень, сформувати 

ефективну SMART-спеціалізацію економіки 

муніципального й регіонального рівня.  

Мета статті пов’язана із визначенням 

системних ознак проективного підходу до 

просторового управління природно-

ресурсними активами і, відповідно, 

обумовлена об’єктом та предметом 

дослідження. Першим є природні ресурси як 

економічні активи, другим – теоретико-

методологічні засади та практичні шляхи 

застосування цього підходу у зазначеній 

сфері на основі принципових економічних 

моделей четвертої промислової революції. 
Виклад основного матеріалу. Основу 

проективного підходу, який наразі широко 
використовується в освіті як база для 
комплексного міждисциплінарного навчання 
через виконання особами, що здобувають 
знання, особистих або колективних проектів, 
становить філософська думка про 
суб’єктність сприйняття реальності й 
особистість як джерело його активності. При 
цьому остання є фактором, котрий 
безпосередньо залежить від ступеня 
невизначеності ситуації. Проективний підхід 
базується на тому, що індетермінантні умови 
невизначеності та ризиків проектної 
діяльності не обмежують, а, навпаки, 
стимулюють як когнітивну творчу 
діяльність, так і контроль, оскільки суб’єкт 
управління в таких умовах активізує 
особисту, а не здійснювану «за інструкцією» 
участь у формуванні образів дійсності та 
втіленні їх у проектній діяльності. При цьому 
роль набутого досвіду також 
трансформується. Зокрема, дослідження 
проективного підходу М.І. Паком [1] 
продемонструвало, що на тлі зростання 
невизначеності та посилення ризиків більш 
помітною стає діяльність суб’єкта й 
актуалізується попередній досвід для 
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вирішення завдань майбутнього, причому не 
тільки на стандартному (повторення 
знайомого) рівні, але й творчому (генерація 
нового на основі знайомого), що може бути 
ефективно реалізовано саме в проектній, а не 
рутинній господарській діяльності. Таким 
чином, успішне виконання проекту сьогодні 
безпосередньо пов’язане не тільки з 
накопиченим досвідом виконавця, але й 
колективу загалом, до якого він має доступ 
під час виконання завдання, а отже, роль 
окремих малих та середніх проектів стає 
центральною. Тому основною інтеграційною 
формою нової індустрії є системна 
сукупність підприємств – т.зв. бізнес-
екосистема. Яскравим прикладом такої 
вважають технологічний парк, де 
зосереджено велику кількість малих і 
середніх підприємств, а також наукових і 
навчальних інституцій.   

Поняття бізнес-екосистеми увів у 
широкий науковий обіг Дж. Мур, який 
визначив її як системну спільноту, що 
складається із виробників, споживачів, 
ринкових посередників (включаючи агентів, 
канали, продавців комплементарної 
продукції й послуг), постачальників тощо і 
поєднана тісними інформаційно-
енергетичними зв’язками у ланцюгу 
створення і споживання цінностей [2, 3]. При 
цьому, на нашу думку, з урахуванням 
природно-ресурсного фактора бізнес-
екосистема – це територіальний 
загальноресурсний простір горизонтальної 
взаємодії усіх учасників господарського 
процесу, що включає елементи природного 
капіталу та мережу інституцій, зокрема, 
інформаційну, фінансові установи, 
постачальників, виробників, дистриб’юторів, 
клієнтів, конкурентів, урядові заклади тощо, 
які беруть участь у створенні, просуванні й 
поставках конкретного продукту або послуги 
одночасно через конкуренцію й 
співробітництво (coopetition, сooperatio-
competition), формуючи загальну цінність та 
максимізуючи суспільний добробут. Бізнес-
екосистема за сутністю є комплексним 
простором («живою системою»), охоплює 
різноманітних учасників, які певним чином 
взаємозалежні між собою [4]. Низка 
сучасних бізнес-моделей пов’язана з 
розвитком структури бізнес-екосистем, 
зокрема платформна економіка, заснована на 
новому принципі господарювання, що 
здійснюється в результаті взаємодії 
інтегрованих платформ та бізнесу як єдиних 
екосистем. Базою для розвитку цього виду 
економіки є створені на корпоративній 

основі технологічні мережеві платформи, які 
дають можливість різним ринковим 
учасникам бізнес-процесів самим виробляти 
нові продукти й послуги та обмінюватися 
ними. Платформна економіка виникає за 
умови становлення бізнес-екосистем, у яких 
різні ринкові агенти можуть спільно 
взаємодіяти щодо створення загальної 
цінності (Shared Value). У бізнес-екосистемі 
формується квазіекологічний ланцюг як 
потік товарів і сервісів, а саме ланцюг 
створення цінності. Високий ступінь 
розвиненості інфраструктури (транспорт, 
комунікація, енергія) дає можливість 
платформі бути фактично 
екстериторіальною, охоплювати глокальні й 
навіть глобальні географічні простори [5]. 
Незважаючи на достатньо значну частку 
малих та середніх підприємств у бізнес-
екосистемах, їх виробничо-технологічними 
лідерами залишаються великі об’єкти 
(корпорації) [6].  

За рахунок надшвидких (порівняно з 
існуючими) логістичних систем 
спостерігатиметься ефект мінімізації 
відстаней, що приведе до укрупнення 
природно-соціально-економічних систем 
регіонів та виникнення завдяки потужним 
виробничо-технологічним, виробничо-
кооперативним і виробничо-інформаційним 
зв’язкам великомасштабних територіально-
виробничих утворень за типом 
макроекономічних районів кластерно-
каскадної природи. При цьому дослідники 
наголошують, що саме кластер є найбільш 
адекватною територіально-просторовою 
формою організаційних бізнес-екосистем [7]. 
Відповідне цьому процесові об’єктивне 
укрупнення регіонів як управлінської ланки, 
що фактично сьогодні стало 
загальноєвропейською тенденцією, отримало 
свого часу назву рецентралізація. Проте, на 
відміну від децентралізації, котра має 
переважно соціально-політичний характер, 
пов’язаний з розширенням прав регіонів, 
рецентралізація, що впорядковує 
господарський простір, – адміністративно-
технологічний, головним завданням якого є 
спростити ухвалення інтегральних 
управлінських рішень за рахунок збільшення 
географічного масштабу середньої ланки 
територіального управління, щоб 
забезпечити комплексний, синергетичний 
ефект. У цілому цей аспект установлення 
нового виробничо-технологічного укладу 
можна охарактеризувати як структуралізацію 
управління в господарському просторі через 
створення метасистеми структурного 
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управління активами економічних агентів 
(акторів), котра й формує цей простір 
економічної діяльності та господарювання у 
цілому.  

Інший аспект інноваційного розвитку 
економіки в епоху четвертої промислової 
революції полягає в поширенні, а у багатьох 
сферах економічної діяльності (наприклад, 
інноваційних стартапів) – переважанні 
проектного підходу до управління 
господарюванням як загального 
управлінського концепту, що у більш 
широкому розумінні стає проективним 
підходом. Сутність останнього в управлінні 
стосується забезпечення умов (тобто 

платформи або проектного офісу) для 
генерації і реалізації в проектах різних ідей, 
залишаючи достатньо високий ступінь 
свободи за суб’єктами цього процесу, коли 
встановлено в основному загальні рамкові 
правила і норми проектної діяльності.   

Основні відмінності між господарсько-
діяльнісним та проективним (згідно з іншим 
визначенням – проективно-діяльнісним [8, 
с. 45–46]) підходами до управління 
виробничим процесом полягають у тому, що 
наразі фокус управлінської уваги зміщується 
з діяльності підприємства на її кінцевий 
результат, тобто на продукт з певним 
життєвим циклом (табл.).  

Таблиця 

 

Порівняльна характеристика господарсько-діяльнісного та проективного підходів до 

управління виробничою системою 

 

Господарсько-діяльнісний підхід Проективний підхід 

Орієнтація на виробничу діяльність 

підприємства 

Орієнтація на кінцевий результат діяльності 

(продукт)  

Діяльність, не обмежена часовими 

рамками 

Обмеженість у часі життєвим циклом проекту 

Циклічність виробництва за схемою 

«виробництво-збут-виробництво» 

Започаткування, безперервні зміни і завершення 

проекту 

Орієнтація на збереження і розвиток 

позицій у бізнесі 

Орієнтація на зміни і виведення нового бізнес-

продукту 

Концентрація фінансових ресурсів 

розвитку на підприємстві 

Проектне фінансування розвитку з широким 

залученням і запозиченням капіталу зі сторони   

Джерело доходу – ресурс Джерело доходу – актив 

Джерело покриття витрат – діяльність 

підприємства в цілому  

Джерело покриття витрат – винятково реалізація 

проектного продукту 

Підприємство – виробник товарів і 

послуг 

Проектна компанія – виробник проектного 

продукту 

Орієнтація на отримання чистої 

вартості   – прибутків  (Nеt Value) 

Орієнтація на отримання альтернативної вартості 

(чистої дисконтованої – Net Present Value) 

Основна вартість товару створюється 

виробничим підприємством (Individual 

Value) 

Основна вартість створюється логістичним 

ланцюгом  (Shared Value) 

Підприємству, яке вже існує, немає 

альтернативи, фокус на визначеному 

виді діяльності  

Розгляд альтернативних ідей і проектів на стадії 

оцінки з обиранням найкращого варіанта 

Конкуренція між підприємствами й 

товарними продуктами на вільному 

ринку 

Співробітництво підприємств у виробництві та 

виведенні на ринок нового проектного продукту 

Управління підприємством як 

предметно-процесною сферою 

Управління проектом як живою системою 

(процесами життєдіяльності) 

Поведінковий психологічний підхід до 

управління – біхевіоризм, 

необіхевіоризм (управління 

виконанням дій) 

Творчо-діяльнісний, когнітивний психологічний 

підхід до управління – конструктивізм 

(управління створенням цінностей) 

Класика, модернізм Постмодернізм, метамодернізм 
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Продовження табл. 

Господарсько-діяльнісний підхід Проективний підхід 

Персонал – працівники підприємства 

на постійній основі 

Персонал – тимчасова проектна команда, 

створена для виконання конкретного завдання 

Замкнена система управління 

підприємством (традиційна 

організаційна система управління) 

Відкрита метасистема управління проектом 

(система проектного управління «проектний 

офіс») 

Акцент управління на власне 

діяльності 

Акцент управління на створенні умов для 

діяльності 

Об’єкти управління локалізовані 

(локації) 

Об’єкт управління – власне простір локацій 

Поточна діяльність у рамках загальної 

стратегії підприємства 

Управління змінами для досягнення стратегічної 

мети конкретного проекту 

Рутинні сенсорні процедури 

виробничої діяльності на основі 

заготовлених інструкцій  

Інтуїтивний творчий процес як основа сенсорної 

виробничої діяльності 

Нормальна умова діяльності – 

визначеність  

Нормальна умова діяльності – невизначеність 

Банкрутство фірми – катастрофічний 

результат діяльності, який має тяжкі 

наслідки для підприємця 

Банкрутство проектної компанії вважається 

некритичним, збитки підприємців-учасників 

компенсуються прибутками з інших проектів 

Активізація діяльності через 

регламенти і правила для кожного 

виконавця 

Активізація діяльності через свободу виконавця в 

межах рамкових правил системи 

Нівелювання індивідуальності, 

глобально-масове виробництво 

уніфікованих товарів 

транснаціональними корпораціями 

Виробництво індивідуальних продуктів з 

урахуванням унікальних потреб споживача та 

унікальних ресурсів проекту бізнес-екосистемами 

Стала спеціалізація Гнучка SMART-спеціалізація 

Діяльність породжує результат Результат породжує діяльність 

Організація діяльності на основі 

застосування набутого досвіду для 

прогнозування і досягнення майбутніх 

змін (господарсько-діяльнісний підхід) 

Організація діяльності на основі конструювання 

майбутнього через проекцію попереднього 

досвіду у вигляді ідеї проекту (проективний 

підхід) 

 

Він потрапляє на ринок за консолідованої 

участі різних економічних агентів 

господарського простору, включаючи власне 

споживачів, зі створенням загальної цінності 

(Shared Value) у логістичному ланцюгу в 

умовах невизначеності та конкуренції 

альтернатив використання активів за 

принципом SMART-спеціалізації. Це загалом 

стимулює творчий процес та активізує 

отримання результатів, котрі є фактором, що 

забезпечує діяльність. 

При цьому формується метаоб’єкт 

управління, тобто бізнес-екосистема, простір 

активів, у тому числі й природного 

походження, в якому започатковуються та 

реалізуються проекти, виробляється та 

споживається проектний продукт. Його 

основною економічною характеристикою 

вважають відповідну ставку доходу на 

капітал, котра має перевищувати ту, що 

стосується альтернативного використання 

ресурсу, передусім норму дохідності (ставку 

дисконтування). 

У моделі проективно-діяльнісного 

підходу природний актив має свої характерні 

ознаки (пов’язаний з територією/простором; 

загальнонародний характер власності на 

актив; довірче управління активом тощо), на 

які необхідно зважати, оскільки це 

безпосередньо стосується перспективного 

моделювання окреслення напрямів 

використання активів для максимізації т.зв. 

чистого добробуту (new economic welfare). 

Останнє може бути досягнуте у рамках 

визначення максимально вигідних для усіх 

учасників господарської діяльності 

економічних потоків, що формуються у 

відповідних просторових утвореннях. У 

такому разі економічний потік слід 

розглядати як багатовимірний простір 

сполучення економічних одиниць з 

циркулюючою програмою уречевлення ідеї 
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сталого розвитку. Отже, повноцінним 

природним активом є природний ресурс, 

передусім інституціоналізований, який має 

власника з правами користувача ресурсом та 

може відразу безпосередньо бути 

використаним, оскільки перебуває у 

відповідним чином інституціоналізованому 

господарському просторі – бізнес-

екосистемі. При цьому на ефективність його 

залучення в господарський обіг впливає 

низка соціополітичних, соціоекономічних, 

природно-екологічних, науково-технічних, 

виробничих, споживчих, інфраструктурних, 

управлінських та інших факторів (рис.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Природно-ресурсні активи у системі впорядкування просторового розвитку 
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Соціоекономічні фактори 
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суспільних інтересів) 
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середовище (природна 

екосистема) 

ПРИРОДНО-
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АКТИВИ 
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технічного й 

технологічного 
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(компетенції) 
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господарському просторі 

Кінцевий товарний продукт 

(продукція, послуги) 
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Роль муніципалітету як структури, 

відповідальної за створення умов для 

економічної діяльності, простору її 

реалізації, по суті – базальної основи для 

платформної економіки територіального 

(муніципального чи регіонального) рангу, є 

вирішальною. 

Її основними напрямами, зважаючи на 

базові принципи формування сучасних 

бізнес-екосистем, мають бути: визначення 

концептів та стратегічних векторів розвитку 

територіальної економіки, налагоджування 

інформаційно-просторової платформи 

функціонування бізнес-екосистеми; 

селективна підтримка виробничо-

технологічних та інноваційних лідерів; 

забезпечення інституціональної основи для 

фінансової системи взаємодії між собою усіх 

вигодонабувачів; інфраструктурний розвиток 

території; інформаційний, фінансовий, 

правовий та інший супровід бізнес-структур, 

структурно-корпоративна 

інституціоналізація природно-економічних 

відносин, включаючи створення 

муніципальної/територіальної корпоративної 

структури з управління природними 

ресурсами, фінансового фонду сталого 

розвитку тощо.  

Висновки. Сформульовано стосовно 

природно-ресурсної сфери специфіку 

поняття бізнес-екосистеми як територіально 

впорядкованого простору взаємодії 

учасників господарського процесу, що 

одночасно через конкуренцію й 

співробітництво створюють загальну 

цінність (Shared Value) та максимізують 

суспільний добробут за рахунок оптимальної 

організації бізнес-процесів у фізичному, 

інформаційному та фінансовому просторах, 

формуючи загальну цінність продукту. 

Визначено сутнісні відмінності між 

господарсько-діяльнісним та проективним 

підходами до управління виробництвом як 

зміщення фокусу управлінської уваги з 

підприємства на продукт з певним життєвим 

циклом зі створенням шляхом реалізації 

інвестиційних проектів сукупністю 

виробничих і логістичних установ загальної 

цінності продукту, яка перевищує 

індивідуальну цінність, сформовану окремим 

господарчим об’єктом.  

Окреслено вирішальну роль 

муніципалітетів як структур, відповідальних 

за створення базальної основи для 

територіальної платформної економіки через 

визначення концептів її розвитку, 

формування інформаційно-просторової 

платформи функціонування бізнес-

екосистем; селективну підтримку виробничо-

технологічних та інноваційних лідерів; 

забезпечення інституціонального підґрунтя 

для фінансової системи взаємодії між собою 

усіх вигодонабувачів; інфраструктурний 

розвиток територій тощо.  
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Розглянуто сутність прогнозування в цілому і соціальної безпеки зокрема. Висвітлено 

основні чинники, що дають змогу отримати оптимальні прогнозні показники, а також 

методи, котрі найчастіше використовуються в процесі прогнозування, та принципи, яких 

доцільно дотримуватись при цьому. Обґрунтовані підходи до подальшого підвищення якості 

прогнозування.  

Ключові слова: прогнозування, соціальна безпека, мета. 

 

The essence of forecasting in general and social security, in particular, is considered. Determine 

the main factors that allow you to obtain optimal forecast indicators, as well as the methods most 

often used in forecasting and the principles that it is appropriate to adhere to in doing so. The 

approaches to further improving the quality of forecasting are substantiated. 

Key words: forecasting, social security, goal. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом 

досить відчутними стали загрози та 

небезпеки стосовно соціального розвитку 

практично в усіх регіонах України. У цих 

умовах украй важливо зберегти стійкість до 

внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечити 

високу конкурентоспроможність у світовому 

економічному середовищі, стале та 

збалансоване зростання соціальної безпеки 

як на національному, так і регіональному 

рівнях. 

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Такий підхід до сутності 

соціальної безпеки поділяє низка науковців 

(Л. Абалкін, О. Власюк, Б. Данилишин, 

М. Долішній та інші). Проте теоретичні 

дослідження її прогнозування не досягли 

наразі належного рівня, зокрема системності 

та узагальнення. Водночас соціально-

економічний та науково-технічний прогрес 

суспільства потребує подальшого 

вдосконалення соціальної безпеки, її 
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структури, а отже, прогнозування основних 

показників соціальної політики. 

Метою статті є розкрити сутність 

прогнозування соціальної безпеки в сучасних 

умовах та шляхи його гарантування. 

Виклад основного матеріалу. На думку 

М. Іванова, прогнозування – це втручання в 

майбутнє з метою: 

 підвищення рівня збалансованості, 

пропорційності розвитку показників 

економіки, екології, соціальної сфери; 

 забезпечення неухильного поліпшення 

матеріального та духовного добробуту 

населення; 

 послідовна реалізація соціальної 

політики, спрямованої на зростання рівня та 

якості життя; 

 подолання наявної диференціації в 

рівнях обслуговування населення різних 

регіонів тощо. 

Прогнозування безпекових показників 

базується на пізнанні сутнісних процесів, що 

визначають характер, тенденції та 
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закономірності їх розвитку, механізм 

взаємодії з іншими сферами суспільного 

життя. Розрахункові прогнозні дані слугують 

важливою інформацією для виявлення стану 

соціальної безпеки в суспільстві. Останню 

ми розглядаємо як сталий розвиток 

соціальної сфери, за якого задовольняються 

необхідні мінімальні потреби суспільства у 

відповідних послугах, здійснюється належне 

суспільне відтворення, виконання 

соціальною сферою її основних функцій. 

Реалізація зазначеного потребує врахування 

загальних цілей і завдань розвитку 

соціального комплексу та забезпечення 

оптимізації всіх його складових. Цьому 

сприяє раціональне поєднання галузевого й 

територіального підходів до розміщення 

об’єктів соціальної інфраструктури. Під час 

визначення їх параметрів, внутрішньої 

структури, рівня технічної оснащеності 

другий підхід має бути провідним. 

Прогнозування соціальної безпеки 

повинне здійснюватися з урахуванням 

максимально можливих чинників, що 

впливають на цей процес. Адже саме вдале 

компонування соціальних, екологічних й 

економічних факторів сприятиме 

формуванню економіко-математичного 

апарату для проведення кількісного та 

якісного оцінювання й прогнозування 

безпекових показників. 

Моделювання стратегічного розвитку 

соціальної безпеки включає такі складові 

(рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Модель алгоритму прогнозування соціальної безпеки 

 

Важливим аспектом алгоритму 

прогнозування є визначення необхідної 

глибини прогнозу для досягнення найбільшої 

його достовірності. Практика свідчить, що 

найбільш реальним є прогноз, котрий 

охоплює не менше як 10 років, 

максимальний – 20. Його точність 

визначається системою підготовки та 

розрахунку показників, що включають: 

 збір, систематизацію й аналіз 

інформації, яка характеризує стан соціальної 

безпеки України в цілому чи окремого її 

регіону; 

 відбір факторів – аргументів, що 

впливають на розвиток як комплексу 

соціальної безпеки загалом, так і його 

окремих елементів; 

 розробку моделей із можливістю 

прогнозувати розвиток окремих параметрів 

соціальної безпеки; 

 прогнозування розвитку соціальної 

безпеки відповідно до конкретних цільових 

установок тощо. 

Світова практика свідчить, що 

моделювати розвиток соціальної безпеки 

будь-якої територіальної системи 

надзвичайно складно. Адже цей процес 

передбачає обробку великого масиву 

статистичної інформації, аналіз сформованих 

тенденцій у ретроспективному періоді, 

врахування пріоритетних напрямів науково-

технічного прогресу в кожній зі складових 

комплексу соціальна безпека, дотримання 

інших умов та обмежень. 

Результати наших досліджень свідчать, 

що кожен індикатор, який характеризує 

рівень соціальної безпеки в певний період, 

може зростати чи зменшуватись. Тому 

недостатньо аналізувати окремі з них, 

оскільки уявлення про безпековий стан буде 

неповним. Для оцінювання останнього варто 

визначити інтегральний індекс, який має 

Установлення цілей і 

завдань прогнозування 

Аналіз стану соціальної 

безпеки 

Визначення потреби в 

послугах соціальної 

безпеки 

Основні складові 

прогнозування 

розвитку 

соціальної 

безпеки 

Оцінка досягнутого 

рівня соціальної 

безпеки 

Виявлення темпів і пропорцій 

розвитку сфери соціальної безпеки 
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забезпечити методологічну єдність 

показників. При цьому можна скористатися 

підходом, запропонованим Ю. Харазішвілі, 

згідно з яким форма інтегрального індексу – 

мультиплікативна: 

0,а1,а,   ;z
,

ПIt
I

а

TI,

N

1I
 


 

де І – інтегральний індекс;  

Z – нормований індикатор;  

а – ваговий коефіцієнт [1]. 

Важливим етапом інтегрального 

оцінювання стану соціальної безпеки є 

визначення меж безпечного існування. Для 

кожного індикатора слід задати вектор 

порогових значень, зокрема нижній поріг 

(нижнє оптимальне, нижнє критичне; верхнє 

оптимальне, верхній поріг; верхнє критичне. 

Визначення вектора порогових значень дає 

можливість шляхом їх порівняння з 

динамікою інтегрального індексу виявити 

зони безпеки, небезпеки, передкризовий або 

кризовий стан). Здійснені розрахунки 

соціальних показників свідчать, що 

інтегральний показник соціальної безпеки 

перебуває на низькому рівні. Проявляється 

зазначене в:  

 зростанні захворюваності населення, 

зокрема в регіонах з високим показником 

забруднення навколишнього природного 

середовища; 

 низькому рівні та якості життя 

населення; 

 недостатньому обсязі доходів для 

повноцінного відновлення життєздатності 

населення; 

 неналежній якості медичного 

обслуговування населення; 

 несприятливих житлово-побутових 

умовах; 

 недостатньому матеріально-технічному 

та інформаційному забезпеченні освітньої 

сфери; 

 відставанні освітньо-професійних та 

інтелектуальних параметрів населення від 

вимог сучасного загальнодержавного й 

регіонального розвитку; 

 поширеності дитячої безпритульності; 

 поступовому зниженні ділової 

активності населення; 

 наявності диференціації рівня оплати 

праці в регіональному та секторальному 

аспектах; 

 зростанні трудової міграції, зокрема 

серед молоді, тощо. 

Щоб усунути чи хоча б мінімізувати 

ризики соціальної безпеки в Україні та її 

регіонах потрібно вдосконалити 

інституціональні компоненти соціальної 

політики, зокрема щодо зміцнення системи 

соціальної безпеки. 

Це, своєю чергою, передбачає 

необхідність: 

 створення передумов впливу 

соціальних факторів на безпечний 

суспільний та економічний розвиток; 

 посилення ключових функціональних 

складових соціальної безпеки з 

використанням інструментів соціальної 

політики на регіональному рівні; 

 розвиток і трансформацію більшості 

детермінант поліпшення соціальної безпеки; 

 визначення головних напрямів 

гарантування соціальної безпеки. 

Пріоритетом соціальної політики регіону, 

приміром, у трудовій сфері є формування 

ефективної системи створення робочих 

місць, що сприяє збереженню кадрового 

потенціалу. Тому необхідно концентрувати 

увагу на вирішенні завдань оптимізації його 

використання [2]. Нехтування цим фактором 

обмежує економічний розвиток регіону. 

Наразі в Україні недосконалою є діяльність 

органів влади щодо вирішення проблеми 

нелегальної трудової міграції громадян за 

межі нашої держави та приведення у 

відповідність Закону України «Про 

ратифікацію Європейської Конвенції про 

правовий статус працівників-мігрантів» до 

нормативної бази приймаючої сторони в 

частині закріплення гарантій дотримання 

прав і свобод українських громадян за 

кордоном. Недостатнім є і рівень 

самостійності місцевих органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування в 

ухваленні рішень щодо розбудови соціальної 

інфраструктури. Успішна ж реалізація 

регіональних програм сприяє підвищенню 

якості життя регіону, задоволенню основних 

потреб населення. Це можливо за наявності 

довгострокових прогнозів соціальної 

безпеки, що передбачають завчасне 

визначення характеру і масштабів 

окреслених завдань із зосередженням зусиль 

на їх розв’язанні. При цьому важливо 

враховувати, що функціонально складові 

соціальної безпеки не лише в 

організаційному аспекті розрізнені, але й за 

галузями (освіта, культура, охорона здоров’я 

тощо). Зазначене обумовлює необхідність 

розробки перспективних схем комплексного 

підходу до соціальної безпеки, здатних тісно 
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поєднувати галузеві й територіальні 

інтереси, економічні та екологічні втрати. 

Прогнозування такого показника 

соціальної безпеки, як кадрове забезпечення, 

має базуватись на принципах: 

 підготовки фахівців в обсягах, що 

задовольняють економічні, суспільні та 

соціальні потреби; 

 врахування перспективних напрямів 

удосконалення суспільного поділу праці, 

визначеного в підсумку, і потребу у 

спеціалістах, а також зміни співвідношення 

між кількістю фахівців, що мають різну 

освітню підготовку (вища, професійно-

технічна тощо); 

 гнучкість і мобільність спеціалізації 

навчальних закладів, які дають змогу 

забезпечити оптимальний рівень наявності у 

всіх галузях кваліфікованих фахівців 

відповідно до вимог науково-технічного 

прогресу; 

 максимальної соціальної, економічної 

та екологічної ефективності використання 

праці фахівців [3]. 

Під час прогнозування потреби в кадрах 

використовуються різноманітні методи, у 

тому числі аналітичний. Завдяки йому 

можливо виявити причини виконання 

повного чи часткового планів підготовки 

кадрів у базовому періоді, визначити шляхи 

укомплектування всіх складових соціальної 

безпеки відповідними фахівцями; встановити 

ступінь впливу кожного із факторів на 

кадрове забезпечення. 

Балансовий метод дає змогу визначити 

рівень відповідності планових завдань 

нормативній потребі. При цьому слід 

враховувати залежність приросту кількості 

працівників в окремих складових 

соціального блоку від окреслених на 

плановий період завдань. Застосування 

екстраполяційного методу (вірогідних 

оцінок, за аналогією тощо) потребує 

глибокого аналізу тенденцій у соціально-

культурних галузях, щодо кількості 

зайнятих. При цьому доцільно використати 

довгі ряди. 

Нормативний метод під час 

прогнозування соціальної безпеки 

передбачає використання економічно 

обґрунтованих норм та нормативів; має 

сприяти впровадженню в галузь досягнень 

науково-технічного прогресу, більш 

прогресивних методів обслуговування. 

Відповідно до методу експертних оцінок 

у процесі прогнозування, відбору чинників і 

методів повинна враховуватися думка 

експертів. 

Висновок. Отже, під час прогнозування 

соціальної безпеки алгоритм формування 

моделі має включати такі складові: 

 постановку завдань, вибір кількісних 

показників; 

 підготовку статистичної інформації; 

 апріорний відбір факторів за 

допомогою логічного, експертного і 

математично-статистичного методів; 

 відбір факторів на основі множинного 

коефіцієнта кореляції; 

 розрахунок та аналіз парних 

коефіцієнтів кореляції; 

 аналіз коефіцієнтів регресії; 

 вибір аналітичної функції; 

 побудову регресивного управління та 

статистичну оцінку його параметрів за 

допомогою наявних критеріїв; 

 розрахунок прогнозних показників; 

 аналіз, соціально-економічну та 

екологічну інтерпретацію отриманих 

прогнозних результатів. 

Водночас слід враховувати різний вплив 

кожного із факторів на одні й ті ж показники 

за регіонами. Тому в процесі прогнозування 

соціальної безпеки використовувані фактори 

повинні: 

 характеризувати закономірності 

розвитку соціальної сфери; 

 бути функціонально незалежними один 

від одного; 

 суттєво впливати на прогнозований 

показник; 

 бути всебічно обґрунтованими і 

кількісно вимірюваними. 

Вищезазначений підхід, на наш погляд, 

забезпечить достовірний прогноз основних 

показників соціальної безпеки України в 

цілому та її регіонів зокрема. 
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Запропоновано методичний підхід та обґрунтовано основні принципи використання 

технології еколого-економічної діагностики техногенно небезпечних нафтогазових 
підприємств. Наведено систему показників для оцінювання їх еколого-економічного рівня, яка 
комплексно характеризує екологічні та економічні процеси нафтогазових підприємств.  
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The methodical approach for procedure of environmental and economic diagnosis of industrial 
hazardous oil and gas companies is offered. The basic principles of ecological and economic 
diagnosis are substantiated. The system of indicators for assessing the ecological and economic 
level of industrial hazardous oil and gas companies is presented. It characterizes the ecological and 
economic processes of oil and gas companies in a complex way. 
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Постановка проблеми. Для вирішення 

еколого-економічних проблем на 

промислових підприємствах, зокрема 

об’єктах нафтогазового комплексу та 

порушених територіях, особливо у містах, в 

умовах трансформації економіки в 

екологічно безпечну потрібен комплексний 

підхід, серед першочергових завдань якого – 

розробка заходів щодо посилення 

техногенно-екологічної безпеки та 

раціональне використання природних 

багатств держави. Сьогодні пряма заборона 

експлуатації техногенно небезпечних 

підприємств (ТНП) не може бути 

ефективним засобом підвищення безпеки на 

всіх рівнях управління у зв’язку зі значними 

економічними та соціальними втратами, яких 

може зазнати регіон, а в підсумку – і 

держава. Тому необхідно раціонально 

використовувати їх потенціал і задіяні 

природні ресурси.  

Аналіз ланцюжка діяльності 

                                                 
© Бойко В., Степанюк Г., 2018 

нафтогазового підприємства виявив, що 

ефективність кожної наступної ланки 

залежить від дієздатності попередньої. 

Екологічні проблеми, які виникають у 

процесі такої діяльності, потенційно або 

реально можуть спричинити руйнування 

усієї виробничо-економічної структури 

об’єкта та призвести до виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенно-

екологічного характеру. З метою з’ясування 

причин екологічних проблем та 

інформативної оцінки еколого-економічної 

діяльності підприємства загалом виникає 

необхідність у побудові цілісної системи 

діагностики й моніторингу. 

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Питанням підвищення 

ефективності діяльності нафтогазових 

підприємств, діагностування окремих 

складових їх виробничого й управлінського 

потенціалу присвячено наукові праці таких 

вітчизняних і зарубіжних учених, як: 

В. Саприкін, М. Данилюк, В. Петренко, 

Я. Витвицький, Т. Сердюк, Д. Костров, 
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В. Бабіченко, Е. Євтушенко, Е. Докучаєв, 

І. Шевченко, Л. Вороніна, Д. Буш, 

Д. Джонстон, Ш. Райт, Р. Галлан, 

В. Бирюкова, О. Якуніна, М. Захарова, 

А. Лебедев, М. Редіна, І. Булатова та інші. 

Кожен з них пропонує різні підходи до 

вирішення зазначених проблем. Але 

недостатньо висвітленими залишаються 

питання комплексного еколого-економічного 

оцінювання техногенно небезпечних 

суб’єктів господарювання нафтогазового 

комплексу та впливу екологічних аспектів на 

загальну результативність їх діяльності. 

Мета статті – сформувати методичний 

підхід до проведення еколого-економічної 

діагностики техногенно небезпечних 

нафтогазових підприємств, виявити основні 

проблеми й особливості застосування такої 

технології.  

Виклад основного матеріалу. 
Природоохоронна та економічна сфери є 

рівноправними складовими діяльності 

техногенно небезпечних підприємств, тому у 

практиці еколого-економічного оцінювання 

аспекти їх функціонування необхідно 

розглядати у сукупності та взаємозв’язку, 

завдяки чому можливо виявити причини 

екологічних проблем, імовірні наслідки і 

варіанти рішень для підприємства як цілісної 

системи. 

З-поміж потенційно небезпечних об’єктів 

(ПНО), що стосуються нафтогазової сфери, 

виділяють низку виробничих та 

інфраструктурних, зокрема пункти збору 

нафти, резервуари, сховища, дільниці 

комплексної підготовки, трубопроводи тощо 

(табл.). 

Таблиця 
 

Класифікація об’єктів ПНО нафтогазового комплексу* 
 

Тип об’єкта 
Небезпечні 
речовини 

Особливості ідентифікації 

Дільниця комплексної підготовки 
нафти 

Нафта 
Нормативи порогових мас 

небезпечних речовин 
Дільниця дожимної насосної станції 

Пункт збору нафти 
Резервуарний парк 

Майданчик компресорної станції 

Дільниця комплексної підготовки 
природного газу 

Природний газ 
Критерій переробки і зберігання 

небезпечних речовин за 
нормативами порогових мас 

Підземне сховище природного газу. 
 

Майданчик газопереробного заводу 

Природний газ, 
пропан, 

бутан, аміак 

Критерій зберігання та переробки 
небезпечних речовин за 

нормативами порогових мас 

Система промислових трубопроводів 
куща 

Пропан, бутан 

Критерій норм завантаження 
трубопроводів нормативами 
порогових мас небезпечних 

речовин 

Дільниця магістрального газопроводу 
природного газу 

Природний газ 

Критерій норм завантаження 
міжпромислових трубопроводів 

нормативами порогових мас 
небезпечних речовин 

Майданчик компресорної станції – 
Критерій зберігання небезпечних 

речовин за нормативами порогових 
мас 

Автомобільна газонаповнювальна 
компресорна станція. 

 

Газорозподільна станція 

Пропан, бутан – 

Дільниця магістрального 
газопроводу, нафтопроводу 

Пропан, бутан, 
аміак, нафта 

Критерій норм завантаження 
міжпромислових трубопроводів 

нормативами порогових мас 
небезпечних речовин 

Резервуарний парк магістрального 
газо-, нафто- та аміакопроводу 

– 
Критерій зберігання небезпечних 

речовин за нормативами порогових 
мас 

* Джерело: систематизовано за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
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Отже, еколого-економічну діагностику 

техногенно небезпечних нафтогазових 

підприємств можна трактувати як сукупність 

досліджень, здатних виявити і розпізнати 

причини виникнення низки проблем у 

системі ТНП та його окремих підсистемах 

(організаційній, виробничо-технічній, 

екологічній, інформаційній, соціальній, 

економічній, адміністративно-правовій), а 

також визначити і проаналізувати їхній стан 

за допомогою кількісних показників та 

якісних характеристик.  

З метою обґрунтування методичного 

підходу до формування технології еколого-

економічної діагностики необхідно 

розглянути її основні принципи, за умови 

дотримання яких результати будуть 

адекватні ухваленню ефективних 

управлінських рішень. Таким чином, перше 

положення діагностики визначає два 

основних об’єкти аналізу: а) результати 

(показники і характеристики функціонування 

підсистем) еколого-економічної діяльності 

підприємства за період та його стан на 

поточний момент часу; б) основні бізнес-

процеси ТНП. 

Головна мета діагностики – встановлення 

первинних причин виникнення і 

прогнозування еколого-економічних 

проблем. Достовірне їх виявлення і 

розпізнавання дає змогу керівництву 

техногенно небезпечного нафтогазового 

підприємства забезпечити проактивне й 

активне управління (за слабкими сигналами 

потенційних збурень), для якого характерна 

превентивна ліквідація причин без 

виникнення негативних результатів. Інакше 

підприємство функціонуватиме в 

реактивному режимі, тобто реагуватиме на 

негаразди лише після настання негативних 

наслідків. 

До основних завдань еколого-

економічного діагностування належать такі: 

визначення формалізованого набору 

проблем; з’ясування причин їх виникнення в 

кожній підсистемі ТНП з урахуванням 

взаємозалежності і взаємовпливу між ними; 

виявлення факторів, що стримують 

розв’язання зазначених проблем, та можливі 

еколого-економічні наслідки у разі їх 

невирішення. 

Для діагностики техногенно небезпечного 

нафтогазового підприємства та становлення 

загального результату його діяльності 

необхідний комплекс еколого-економічних 

показників (індикаторів), за допомогою яких 

можливо змінити параметри господарської 

діяльності економічних суб’єктів (витрати, 

доходи, результати) у відповідь на процеси 

використання природних благ і оцінити їхній 

вплив на навколишнє природне середовище. 

Окрім розрахунку окремих показників, 

еколого-економічна діагностика має також 

вирішувати проблему комплексного 

оцінювання господарської діяльності 

підприємства з визначенням узагальнюючого 

критерію еколого-економічної оцінки. Таким 

може бути еколого-економічний рівень ТНП, 

методика оцінки якого сформована на основі 

низки наукових робіт і стандартів [1, 2]. 

Запропоновану систему показників 

оцінювання [3] можна використовувати щодо 

об’єктів різних сфер діяльності у 

нафтогазовому комплексі (геологорозвідка, 

видобування, переробка, транспортування 

нафти і газу) й адаптувати до специфіки 

виробництва (рис.). 

У зв’язку зі значною кількістю еколого-

економічних показників важливий 

виважений підхід до необхідності їх 

використання. Варто зазначити, що 

комплексна оцінка еколого-економічного 

рівня техногенно небезпечного 

нафтогазового підприємства не завжди є 

обов’язковою. В окремих випадках достатньо 

диференційованої оцінки однієї зі складових 

системи показників, наприклад, у разі 

порівняння двох об’єктів з метою вибору 

кращого з них. Проте, оцінюючи техногенну 

безпеку підприємства, необхідно 

враховувати сукупність властивостей, 

оскільки окрема з них самостійно не може 

характеризувати рівень безпеки загалом, 

зважаючи на різноманіття її проявів, 

структуру і специфіку. 

Вихідними даними щодо еколого-

економічної діяльності об’єкта можуть 

слугувати різні джерела – екологічні 

баланси, інформація, отримана в рамках 

системи еколого-економічного контролінгу, 

дані звітності підприємства у сфері охорони 

довкілля і використання природних ресурсів 

та ін. Проте системи еколого-економічного 

контролінгу й екологічні баланси 

недостатньо розроблені для вітчизняних 

нафтогазових підприємств. За таких 

обставин практично прийнятним джерелом 

первинної екологічної інформації 

залишаються дані статистичної звітності та 

оцінки впливу об’єкта на навколишнє 

природне середовище. 
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Рис. Система показників для оцінювання еколого-економічного рівня техногенно 

небезпечного нафтогазового підприємства 

 

У сучасних умовах необхідна більш 

гнучка і надійна обліково-аналітична 

система, тому рекомендуємо в умовах 

надзвичайної інформаційної секретності в 

нафтогазовій сфері використовувати дані 

несистемного характеру, що стануть 

індикатором реального стану розвитку 

природоохоронної діяльності вітчизняних 

підприємств. До цього типу віднесено 

відомості аудиторських компаній, 

опубліковані в засобах масової інформації, 

неофіційні дані та отримані в результаті 

особистих контактів. 

Окремо в еколого-економічній 

діагностиці варто виділити принцип 

порівняння. Його базу можуть становити такі 

показники: а) досліджуваного нафтогазового 

підприємства за попередні періоди; б) інших 

підприємств, схожих за технологічною 

структурою; в) об’єкта-еталону, базового для 

порівняння, як певне абсолютне 

підприємство з найкращими значеннями з-

поміж інших у галузі; г) котрі дорівнюють 

середнім арифметичним величинам у 

сукупності, що досліджується, або 

нормативні. 

Після формування структури еколого-

економічних показників необхідно 

встановити часовий аспект діагностики, що 

характеризує принцип часової узгодженості, 

згідно з яким еколого-економічну 

діагностику слід проводити на основі 

встановленого регламенту часу. Найбільш 

обґрунтованим з практичного погляду є 

такий регламент, відповідно до якого:  

а) один раз на рік здійснюється 

фундаментальна еколого-економічна 

діагностика з визначенням інтегрального 

показника рівня техногенної безпеки 

нафтогазових підприємств [3]; 

б) рекомендовано постійно (щодня, 

щотижня, щомісяця) оцінювати окремі 

еколого-економічні показники в динаміці у 

зв’язку з їхньою надзвичайною важливістю 

для соціальної та виробничої сфери згідно із 

запропонованою п’ятимодульною 

Показники еколого-економічного рівня  

техногенно небезпечного нафтогазового підприємства 

Екологічний блок 

 

Економічний блок 

 

Екодеструктивний вплив 

підприємства на навколишнє 

природне середовище 

Техніко-екологічний рівень 

виробництва 
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концепцією техноекологічного та 

економічного моніторингу техногенно 

небезпечного підприємства [4].  

Зауважимо, що не варто обмежувати 

інструментарій еколого-економічної 

діагностики лише розрахунком обраних 

еколого-економічних показників. Відповідно 

до ще одного принципу еколого-економічна 

діагностика включає також аналіз та оцінку 

бізнес-процесів нафтогазових підприємств, 

де особливу увагу треба приділити саме 

виробничим процесам. У результаті буде 

сформовано перелік процесів (основних, 

забезпечувальних, управлінських) у рамках 

окремого виробництва, які потребують 

удосконалення або можуть стати об’єктами 

перепроектування, що забезпечить вчасне 

виявлення й аналіз проблемних ситуацій з 

визначенням еколого-економічних наслідків 

і факторів, що стримують їх вирішення. 

Так, наприклад, аналізуючи 

технологічний ланцюг видобування нафти, 

що є складною системою [5], можна виділити 

три ключові виробничі підпроцеси: 

видобування, промислове транспортування, 

комплексну підготовку нафти. Вони 

техногенно небезпечні через наявність таких 

основних джерел забруднення 

навколишнього природного середовища, як 

нафтові свердловини, промислові 

нафтотрубопроводи, установки комплексної 

підготовки нафти і води. Тому видобування 

нафти згідно з нормативною документацією 

належить до видів діяльності, які становлять 

підвищену екологічну небезпеку. На його 

частку припадає близько 8–10 % загального 

негативного впливу на природу: порушення 

поверхневого покриву, забруднення землі, 

атмосфери і води внаслідок витікання нафти, 

газових факелів, зливання пластової води. 

Загалом весь нафтодобувний район можливо 

розглядати як об’єкт техногенного впливу на 

довкілля. 

Аналізуючи бізнес-процеси інших 

підприємств Західного нафтогазоносного 

регіону, можна зробити висновок, що 

найбільш значними техногенно 

небезпечними факторами їхнього 

деструктивного впливу на навколишнє 

природне середовище є: механічне 

пошкодження поверхні, забруднення 

атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих 

та підземних вод хімічними речовинами, 

відходами виробництва і споживання, 

шумове навантаження, які по-різному 

проявляються на стадіях розвідки, 

спорудження, експлуатації нафтогазового 

промислу, нафто- і газопереробки та під час 

аварійних ситуацій.  

Важливо зазначити, що згідно з 

принципом завершеності еколого-економічна 

діагностика повинна бути представлена у 

вигляді інформаційної системи – зрозумілого 

та зручного інструменту для прийняття 

рішень вищого керівництва й відповідальних 

за екологічну діяльність служб підприємства. 

За допомогою такої бази даних можна 

здійснювати моделювання, прогнозування та 

регулювання подальшого розвитку 

підприємства з урахуванням екологічних 

факторів, процесів екологізації в секторі 

небезпечних виробництв.  

Для поліпшення інформативності корисно 

сформувати матричні моделі оцінювання 

діяльності техногенно небезпечних 

підприємств загалом та на окремих процесах 

(стадіях) виробництва, зокрема шляхом 

розрахунку репрезентативних еколого-

економічних показників. Це дасть змогу 

виявити екологічно безпечні і менш шкідливі 

ланки в ланцюжку створення вартості і, 

навпаки, техногенно небезпечні виробничі 

процеси в цілому.  

Еколого-економічна діагностика та 

моніторинг функціонування техногенно 

небезпечних нафтогазових підприємств 

ускладнюються передусім тим, що 

господарська, природоохоронна діяльність та 

її результати охоплюють різноманітні 

процеси, включаючи еколого-економічні, і не 

можуть визначатися одним узагальнюючим 

показником. Варто також зауважити, що у 

науковій літературі поширена думка про те, 

що комплексна оцінка діяльності 

підприємства не може мати завершеного 

економічного змісту, є ірраціональною і 

штучно виведеною як математичне 

узагальнення часткових показників. 

Незважаючи на це, комплексне еколого-

економічне оцінювання основних бізнес-

процесів – важливий інструмент діагностики 

підприємства для обґрунтування 

оптимальних управлінських рішень. 

Крім того, необхідно виділити низку 

проблем у процесі використання 

запропонованої технології еколого-

економічної діагностики, а саме: 

 значна кількість соціальних та 

екологічних наслідків складно піддається 

кількісній оцінці, що містить значний 

елемент суб’єктивізму; 
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 одержані результати оцінювання не 

завжди можна порівняти між собою через 

різновіддаленість наслідків техногенного 

впливу в часі;  

 відсутність вартісного вираження 

інформаційних, екосистемних, 

кліматорегулюючих, рекреаційних та інших 

властивостей біологічних об’єктів; 

 дуже низький рівень екологічного 

податку в Україні, що не відображає 

реального економічного збитку від 

екологічних порушень та суспільно 

необхідні витрати на усунення наслідків 

техногенних ситуацій. 

Перевагами пропонованого методичного 

підходу до проведення еколого-економічної 

діагностики техногенно небезпечних 

нафтогазових підприємств є: комплексне 

вирішення цієї проблеми; використання 

системи еколого-економічних показників, 

котрі характеризують найважливіші аспекти і 

специфіку їх діяльності; можливість 

застосування порівняльної оцінки, що дає 

змогу враховувати сучасні досягнення у 

сфері екологізації й техногенної безпеки 

виробництва. 

Висновки. Система еколого-економічної 

діагностики має практичне значення і дасть 

змогу здійснити оцінку стану еколого-

економічної діяльності нафтогазових 

підприємств, обґрунтувати шляхи її 

покращення, а також використовувати як 

основу для управління техногенно 

небезпечними об’єктами у нафтогазовій 

сфері. 

Зауважимо, що результати еколого-

економічної діагностики можуть слугувати 

вихідною інформаційною базою прийняття 

управлінських рішень та розробки проектів 

реформування техногенно небезпечних 

нафтогазових підприємств, орієнтованих на 

створення високоефективного виробництва, 

яке б відповідало сучасним світовим 

стандартам промислової та екологічної 

безпеки, на основі новітніх технологій і 

сучасного устаткування. 

 

Список використаних джерел 
1. Екологічне управління. Оцінювання 

екологічної дієвості. Настанови. (ISO 

14031:2013, IDT) : ДСТУ ISO 14031:2016. – 

[Чинний від 2017-10-01]. – К. : УкрНДНЦ, 

2017. – V, 31 с.  

2. G4 Sustainability Reporting Guidelines: 

Implementation Manual [Електронний ресурс] 

/ Global Reporting Initiative. – 2013. – Режим 

доступу : 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/

GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf. 

3. Степанюк Г.С. Еколого-економічний 

реінжиніринг виробничих процесів 

техногенно небезпечних нафтогазових 

підприємств : дис. … канд. екон. наук : 

08.00.04 / Степанюк Галина Сергіївна. – 

Івано-Франківськ, 2011. – 272 с. 

4. Степанюк Г.С. Еколого-економічний 

реінжиніринг – новий напрям в управлінні 

техногенно небезпечними підприємствами / 

Г.С. Степанюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. 

– 2008. – № 2 (18). – С. 161–165. 

5. Бойко В.С. Розробка та експлуатація 

нафтових родовищ : [підручник] / 

В.С. Бойко. – [4-те доповн. вид.]. – К. : 

Міжнародна економічна фундація, 2008. – 

448 с.  

 

References 

1. DSTU ISO 14031:2016 (ISO 14031:2013, 

IDT). Ekolohichne upravlinnia. Otsiniuvannia 

ekolohichnoi diievosti. Nastanovy. 

[Environmental management – Environmental 

performance evaluation – Guidelines.] – Kyiv: 

UkrNDNTs [in Ukrainian]. 

2. Global Reporting Initiative. (2013). 

Bushfire resources: G4 Sustainability Reporting 

Guidelines: Implementation Manual. Retrieved 

from 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/

GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf  

3. Stepanyuk, G.S. (2011). Ekologo-

ekonomichnyiy reingyniryng vyrobnychykh 

procesiv tekhnogenno nebezpechnykh 

naftogazovykh pidpryemstv [Ecological and 

economical reengineering of operating processes 

of industrial hazardous oil and gas companies]. 

PhD dissertation. Retrieved from 

http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1919 

[in Ukrainian]. 

4. Stepanyuk, G.S. (2008). Ekologo-

ekonomichnyj reingyniryng – novyj naprjam v 

upravlinni tekhnogenno nebezpechnymy 

pidpryemstvamy [Ecological and economical re-

engineering as new way of the potential accident 

enterprises management]. Scientific bulletin of 

Ivano-Frankivsk National Technical University 

of Oil and Gas, 2(18), 161-165 [in Ukrainian]. 

5. Boiko, V.S. (2008). Rozrobka ta 

eksplyataciia naftovykh rodovysch 

[Development and exploitation of oil fields]. 

Kyiv: Miznarodna ekonomichna fundaciia [in 

Ukrainian]. 

 
Стаття надійшла до редакції 26 червня 2018 року 

http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1919


ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

 

 82 

УДК 330.15 : 336.6 
 

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ВІДТВОРЕННЯ ВОДНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 
THEORETICAL CONCEPT OF THE PRODUCTION OF WATER CAPITAL IN MODERN 

FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS 
 

Валерій МАНДЗИК, 
кандидат економічних наук,  
Державна установа «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України», Київ 

Valeriy MANDZYK, 
candidate of economic sciences, 
Public institution «Institute of environmental 
economics and sustainable development of the 
National academy of sciences of Ukraine», Kyiv  

 
Доведено необхідність перегляду теоретичних підходів до фінансового забезпечення 

відтворення водного капіталу в контексті загострення проблем вододефіциту, які зумовлені 
змінами клімату та зростанням антропогенного навантаження на природні екосистеми. 
Запропоновано теоретичний концепт і визначено основні принципи фінансової підтримки 
розширеного відтворення водного капіталу, котрі ґрунтуються на базових положеннях 
теорії інституціоналізму та вартісно-орієнтованого управління з урахуванням ключових 
домінант сталого розвитку.  

Ключові слова: водний капітал, теоретичний концепт, фінансове забезпечення, 
водогосподарська інфраструктура, інститути. 

 

Because of the study, it was proved necessary to review the theoretical approaches to the 
financial provision of recreation of water capital in the context of worsening water deficit problems 
caused by climate change and anthropogenic pressure on natural ecosystems. The theoretical 
concept is proposed and the basic principles of financial provision of expanded reproduction of 
water capital are determined, which is based on the basic provisions of the theory of institutionalism 
and the concept of value-based management considering the key dominant components of 
sustainable development. 

Key words: water capital, theoretical concept, financial support, water infrastructure, institutes. 
 
Постановка проблеми. Забезпечення 

доступу до чистої води та належних 
санітарних умов є однією із ключових цілей 
сталого розвитку України. Необхідність 
вирішення проблем у водному секторі 
обумовлена тим, що доступність якісних 
водних ресурсів для задоволення як питних, 
так і господарських потреб є необхідною 
умовою досягнення низки інших цілей, 
зокрема, щодо забезпечення міцного 
здоров’я та благополуччя, подолання 
бідності й піднесення сільського 
господарства, доступної та чистої енергії, 
пом’якшення наслідків змін клімату, захисту 
й відновлення екосистем суші, сталого 
розвитку міст і громад тощо.   

У зв’язку з цим у водному секторі 
актуалізується проблема фінансового 
забезпечення як власне процесу управління 
водними ресурсами, так і будівництва, 
реконструкції й модернізації відповідної 
інфраструктури, що буде здатна 
задовольнити зростаючі потреби населення 
та економіки в них, враховуючи нові 
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нормативні вимоги до якості в контексті 
імплементації водоохоронних директив 
Європейського Союзу в національне 
законодавство, можливі зміни клімату та 
необхідність мінімізації негативного 
антропогенного впливу на природні 
екосистеми. 

Саме обсяг, принципи та правила 
фінансового забезпечення розширеного 
відтворення водних ресурсів і 
водогосподарської інфраструктури 
набувають ознак вирішального чинника 
досягнення цілей сталого розвитку водного 
господарства. 

Аналіз попередніх досліджень і 
публікацій. Загальні проблеми розвитку 
теорії та методології фінансового й 
інституціонального забезпечення 
відтворення природно-ресурсного капіталу, а 
також можливі напрями вдосконалення 
системи фіскального регулювання 
природокористування шляхом імплементації 
у вітчизняну практику перспективних форм 
освоєння територіальних природних ресурсів 
досліджують у своїх працях українські вчені-
економісти, зокрема: М.А. Хвесик, 
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І.К. Бистряков, В.М. Геєць, В.А. Голян, 
В.А. Сташук, А.В. Яцик, Л.В. Левковська, 
О.О. Веклич, А.М. Сундук, а також зарубіжні 
– В.І Данілов-Данільян, Е. де Сото, 
Р. Констанза, Г. Дейлі, Е. Остром. 

Проте попри наявний значний науковий 
доробок у сфері економіки 
природокористування щодо напрямів та 
механізмів фінансового й інституціонального 
забезпечення сталого використання водних 
ресурсів суттєвого поглиблення потребують 
дослідження, пов’язані із обґрунтуванням 
теоретичних засад капіталізації водної 
складової продуктивних сил, а також 
механізмів ефективної імплементації 
сучасних фінансових інструментів у процеси 
відтворення водного капіталу. 

Тому метою статті є розробка 
теоретичного концепту відтворення водного 
капіталу у сучасних фінансово-економічних 
системах. 

Виклад основного матеріалу. 
Ключовими критеріями, які визначають 
здатність водних ресурсів до 
самовідновлення, є рівень антропогенного 
навантаження та їх буферна ємність, що 
залежить від видової різноманітності й 
нормального функціонування водної 
екосистеми. Перевищення останньої 
внаслідок зростання антропогенного 
навантаження спричиняє незворотні 
деградаційні процеси, котрі 
унеможливлюють їх самовідтворення [1]. 
Зокрема, прискорений розвиток 

продуктивних сил за рахунок водомістких 
виробництв, забруднення водних джерел та 
непередбачувані кліматичні зміни у багатьох 
регіонах призвели до перевищення межі 
буферної ємності водних екосистем та, 
відповідно, дефіциту водних ресурсів й 
необхідності додаткових фінансових затрат 
на розвиток інфраструктури їх відновлення. 
Таким чином, водні ресурси є 
відновлюваними лише за умови збереження 
відповідних природних екосистем, що, у 
свою чергу, потребує значних фінансових 
затрат, враховуючи наявний рівень 
антропогенного навантаження. 

Нехтування процесами деградації водних 
екосистем у майбутньому може стати одним 
із головних лімітуючих факторів розвитку 
людської цивілізації. Варто також зазначити, 
що аналогічна ситуація склалася й у сфері 
використання інших природних ресурсів 
(земельних, лісових, мінеральних тощо). 
Тому сьогодні в багатьох регіонах світу 
подальший прогрес суспільства залежить не 
від сучасних досягнень у галузі виробничих 
відносин, а передусім від забезпеченості їх 
природними ресурсами. Крім того, дедалі 
більшого значення та цінності набувають не 
стільки безпосередні ресурси, котрі 
отримуємо від навколишнього природного 
середовища (деревина, вода, продовольство 
тощо), а, зокрема, природні умови, які 
генерують певний рівень екосистемних 
послуг та благ, що підтримують комфортне 
існування людини (табл.). 

Таблиця 
 

Класифікація екосистемних послуг водних ресурсів та їх функції* 
 

Тип екосистемних 
послуг 

Основні функції 

Забезпечуючі 
Питна вода, середовище відтворення продовольства та 
формування біорізноманіття, матеріали й паливо (торф, ліс, 
кормова база) 

Регулюючі 
Регулювання клімату, кругообігу води, паводкового режиму. 
Очистка водних ресурсів та утилізація відходів, захист ґрунтів 

Культурні 
Рекреаційна, духовна й релігійна цінність, джерело натхнення. 
Освітня та наукова функції 

Підтримуючі Ґрунтоутворення, циркуляція поживних речовин тощо 

*Джерело: розроблено автором згідно з даними [2]. 

 

Усвідомлення вагомого значення 

екосистемних послуг та благ природних 

ресурсів для розвитку матеріального 

виробництва й задоволення духовних потреб 

суспільства зумовлює необхідність 

перегляду сучасних концепцій фінансового 

забезпечення сталого природокористування.  
Зокрема, у Декларації природного 

капіталу [2] відзначається провідна роль 
фінансового сектору як двигуна глобального 

економічного зростання та у відтворенні 
природного капіталу. Сучасні фінансові 
інститути володіють набором необхідних 
інструментів, котрі можуть бути використані 
для підтримки сталого розвитку систем 
водозабезпечення й подолання глобальних 
проблем, пов’язаних із налагодженням 
доступу населення до якісних водних 
ресурсів. Вони повинні стати драйвером 
розширеного відтворення природного 
водного капіталу завдяки його капіталізації, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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тобто перетворенню доданої вартості, 
отриманої в певному виробництві, із 
залученням водних ресурсів у капітал 
шляхом надання кредитів, страхування 
ризиків, сек’юритизації, акціонування тощо 
[3–5]. 

Таким чином, збереження постійної 
величини сукупного природного водного 
капіталу є серйозним викликом для країн із 
недостатньо розвиненою ринковою 
економікою, адже у сучасному 
глобалізованому суспільстві сталий розвиток 
пов’язаний значною мірою із фінансовим 
простором [6]. 

У постіндустріальних умовах фінансовий 
капітал, необхідний для забезпечення 
сталого водокористування, формується 
переважно у віртуальному біржовому 
просторі шляхом акціонування та 
сек’юритизації територіальних економічних 
активів. У зв’язку з цим необхідно 
імплементувати у практику 
водогосподарських відносин сучасні 
економічні механізми та фінансові 
інструменти капіталізації водних ресурсів, 
ефективне використання яких дасть змогу 
підвищити їх реальну вартість та сприятиме 
розширеному відтворенню [7]. Це потребує 
перегляду наявного та розроблення нового 
теоретичного концепту фінансового 
забезпечення відтворення водного капіталу у 
рамках національної економічної системи.  

Теоретичну основу концепту фінансово-
економічного забезпечення сталого 
водокористування становлять дослідження 
Хікса-Ліндаля в рамках розробки теорії 
максимального потоку сукупного доходу, що 
може бути отриманий у разі принаймні 
збереження загального капіталу, за 
допомогою котрого цей дохід формується, а 
також теорія природного капіталу 
Р. Констанзи та Г. Дейлі, відповідно до якої 
необхідною умовою сталого розвитку є 
збереження постійної величини сукупного 
природного капіталу. У зв’язку з цим 
потрібно реінвестувати дохід (ренту), 
отриманий від використання пасивного 
природного капіталу у відновлення 
активного [8]. 

Методологічним базисом такого 
концепту, на нашу думку, повинні бути: 
сучасна теорія інституціоналізму щодо 
імплементації в управлінську структуру 
водно-ресурсної сфери нових правил, 
стандартів і норм здійснення 
водогосподарської та водоохоронної 
діяльності; основні положення неокласичної 
економічної теорії щодо форм і напрямів 
поширення ринкових механізмів у 

водогосподарському комплексі та їх 
ефективної взаємодії із методами прямого 
державного регулювання; базові принципи 
концепції вартісно-орієнтованого управління 
водним сектором, зокрема щодо механізмів 
залучення у систему економічних відносин 
новітніх фінансових інструментів 
підвищення вартості водних ресурсів та 
напрямів розвитку фінансової 
інфраструктури, здатної швидко 
трансформувати водний капітал у фінансову 
форму та сприяти ефективному розподілу 
інвестиційних ресурсів між основними 
суб’єктами господарювання з метою 
забезпечення сталого розвитку (рис.). 

Враховуючи зазначене, в рамках 
запропонованого теоретичного концепту 
щодо відтворення водного капіталу можна 
виділити такі принципи: 

 холізму – у процесі формування 
системи відтворення природного водного 
капіталу необхідно враховувати весь 
комплекс умов і факторів, що позначаються 
на її ефективності (економічних, правових, 
соціальних, екологічних, психологічних, 
політичних тощо). Правила державного 
управління та функціонуючий ринковий 
механізм є рівнозначними за рівнем впливу 
на процеси відтворення водного капіталу у 
фінансово-економічних системах; 

 технократичного детермінізму – процес 
відтворення природного водного капіталу 
необхідно розглядати через взаємодію 
технологій (використання знань для 
досягнення корисних цілей), інституцій 
(реальні форми організації економічної 
діяльності, мотиви та норми поведінки) й 
механізмів функціонування сучасних 
ринкових фінансово-економічних систем 
(корпоратизації, капіталізації, акціонування 
тощо); 

 інтегрованого управління – щодо 
водних ресурсів повинно здійснюватися в 
межах відповідних гідрографічних одиниць 
(басейнів) та за участю й з урахуванням 
інтересів усіх зацікавлених сторін 
(уповноважених органів державної влади, 
місцевих територіальних громад, бізнес-
структур, громадських організацій тощо) [9]; 

 сталого розвитку – підвищення 
економічної ефективності використання 
природного водного капіталу завдяки 
поліпшенню фінансового забезпечення його 
відтворення повинно сприяти досягненню 
ключових цілей сталості, зокрема щодо 
гарантування доступу населення до якісного 
водопостачання і санітарії та збереження 
природного середовища водних екосистем 
[10]; 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Рис. Теоретичний концепт відтворення водного капіталу в сучасних фінансово-економічних 

системах (розроблено автором) 

 

 зростання вартості – система 

фінансово-економічного забезпечення 

відтворення водного капіталу у 

довгостроковій перспективі повинна бути 

спрямована на підвищення його загальної 

вартості [7].  

Висновки. У цілому теоретичний концепт 

відтворення водного капіталу у сучасних 

фінансово-економічних системах – це стисле, 

знакове визначення сенсу господарювання, 

смислове розшифрування наукової ідеї, що 

стосується фінансового забезпечення 

використання й охорони водної сфери. Такий 

концепт можна охарактеризувати як 

адаптивну інституціональну модель 

інтегрованого вартісно-орієнтованого 

управління водними ресурсами на засадах 

сталого розвитку у сучасних фінансово-

економічних системах. Запропонований 

підхід до відтворення водного капіталу в 

умовах загострення проблеми вододефіциту 

базується на комплексному науково 

обґрунтованому поєднанні основних 

принципів сучасних економічних теорій і 

сприяє досягненню синергетичного ефекту 

більш дієвого його використання.  

Подальші дослідження щодо формування 

напрямів та механізмів підвищення 

ефективності фінансового забезпечення 

відтворення водного капіталу повинні 

стосуватися вивчення системних 

трансформацій інституціонального 

середовища водокористування, зокрема 

щодо: активізації розвитку форм власності та 

прав користування водними ресурсами; 

комплексної економічної оцінки останніх та 

їх екосистемних властивостей; розробки 

системи інтегрованого управління водними 

ресурсами з урахуванням процесів 

децентралізації влади, що відбуваються в 

країні, як необхідної передумови залучення 

до економічного обігу. У спектрі актуальної 

наукової проблематики ключовим є питання 

формування інститутів, котрі сприятимуть 

реалізації базових функцій водного капіталу 

як частини продуктивних сил національної 

економіки.  

Власне функції водного капіталу у 

сучасних фінансово-економічних системах 

варто розглянути більш детально. У країнах, 

що розвиваються, водні ресурси 

задовольняють передусім безпосередні 

фізичні потреби суспільства. Водночас у 

державах з розвиненою економікою вони 

здатні набувати форми економічного активу, 

котрий можна використати як заставу під 

іпотеку чи інші форми кредиту або з метою 

отримання додаткового фінансування для 

модернізації виробничого обладнання чи 

проведення водоохоронних заходів тощо. У 

такій ситуації водний капітал є не лише 

матеріальним активом, а й виконує ще одну 
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надзвичайно важливу функцію – генерує 

додаткову вартість, тобто відбувається 

процес капіталізації водних ресурсів. 
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Розроблено схему взаємозалежності й взаємодії між чотирма базовими площинами 

(матеріальною, соцієтальною, факторною та інституціональною) системи просторового 

управління природно-ресурсними активами в Україні. Вдосконалено структурно-логічну 

схему добору форм і засобів просторового управління. Поглиблено методологічно важливі 

положення використання методів логічного проектування та врахування детермінант 

процесного управління у ході визначення найвагоміших регресорів ресурсно-функціонального, 

організаційно-економічного та нормативно-правового впливу, застосування яких дає змогу 

встановити пріоритетні об’єкти докладання зусиль для раціоналізації процесів 

природокористування в ресурсних обмеженнях. 

Ключові слова: природно-ресурсні активи, система управління, просторове управління, 

форми, засоби. 

 

The scheme of interdependence and interaction between the four basic planes (material, social, 

factor and institutional) of the system of spatial management of natural resource assets has been 

developed. The structural-logical scheme of good forms and means of spatial management is 

improved. The methodologically important positions of using logistic design methods and taking into 

account the determinants of process management in the determination of the most important 

regressors of resource-functional, organizational-economic and regulatory-legal influence, the 

application of which allows the establishment of priority objects of making efforts to rationalize the 

processes of nature use in resource constraints. 

Key words: natural resource assets, management system, spatial management, forms, means. 

 

Постановка проблеми. Розробка дієвих 

форм і засобів організації просторового 

управління природно-ресурсними активами 

відповідно до чотирьох вимірних домінант 

стратегічного потенціалу економіки України 

(матеріальної, соцієтальної, факторної та 

системно-універсального функціонування) 

обумовлює необхідність обґрунтування 

стратегічного управлінського 

інструментарію. Зазначене передбачає, по-

перше, ідентифікацію його об’єктно-

процесних сутнісних характеристик та 

можливість застосування у замкненому циклі 

з посиленими вимогами до результативності 

використання управлінських технологій. По-

друге, визначення рівня розробленості та 

адекватності реальним процесам 

національного механізму управління 

                                                 
© Микитенко В., 2018 

природно-ресурсними активами; 

ефективність використовуваної на практиці 

управлінської технології; поширеність та 

інформативність комунікаційних і 

логістичних зв’язків у межах національного 

простору. І насамкінець, сприйняття 

суб’єктами управління різного рівня 

неупереджених позицій стосовно того, що 

вихідні положення теорій макро- і 

мікроекономіки наразі не в змозі об’єктивно 

відтворювати та обґрунтовувати сучасні 

закономірності функціонування будь-яких 

систем, взаємозв’язки між ними та зміни у 

фазових траєкторіях розвитку. 

Неупередженість наведеної тріади 

підтверджується дотриманням [1]: домінант 

структурно-інформаційної надійності 

складних систем; принципів реалізації 

економічної функції максимізації 

результативності при раціоналізації витрат у 
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межах нерівноважних соціально-

економічних систем; положень розбудови та 

використання когнітивно-інформаційної 

моделі функціонування інформаційних 

потоків із урахуванням перспектив розвитку 

сучасного бізнесу в межах державних 

утворень. 

Наведене вище свідчить, що для розвитку 

економіки природокористування у контексті 

розбудови чинної моделі державного впливу 

на процеси модернізації природно-

господарської сфери необхідно сформувати 

передусім управлінські інновації, технології 

управління відповідного типу, розроблені з 

урахуванням сучасних вимог до кількісних 

характеристик оцінки ефективності 

природокористування. 

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Вихідні положення 

методологічних засад просторового 

управління природно-ресурсними активами 

відображені у роботах вітчизняних й 

іноземних дослідників: О.М. Алимова, 

І.К. Бистрякова, Б.М. Данилишина, 

С.І. Оліферука, М.А. Хвесика, Л.Г. Чернюк 

та інших [2–4]. Цей доробок і став 

підґрунтям для системного опрацювання 

елементарних компонент стратегічного 

потенціалу України та формування сучасної 

системи просторового управління природно-

ресурсними активами. Проте у науковій 

літературі недостатньо уваги приділено 

обґрунтуванню інноваційної управлінської 

технології з метою раціоналізації такого 

підходу. Тож виникає необхідність розробки 

оптимального комплексу форм і засобів 

організації; організаційно-логічної схеми 

взаємозалежності та взаємодії чотирьох 

конститутивно-ключових площин 

(матеріальної, соцієтальної, факторної та 

інституціональної) в межах відповідної 

управлінської системи; структурно-логічної 

схеми визначення форм і засобів 

просторового управління природно-

ресурсними активами в Україні процесно-

замкненого типу.  

Мета статті полягає в проективному 

обґрунтуванні практичних рекомендацій 

щодо визначення схем й алгоритмів добору 

найбільш ефективних форм та засобів для 

організації просторового управління 

природно-ресурсними активами в Україні в 

ресурсних обмеженнях. 

Виклад основного матеріалу. З 

урахуванням досвіду розробки та реалізації 

на практиці різного стратегічного 

інструментарію (політик), а також 

оцінювання результативності запровадження 

вказаного комплексу управлінських засобів у 

контексті формування, нарощення, 

транслювання та раціоналізації стратегічного 

потенціалу економіки України пропонуємо 

алгоритм, згідно з яким можливо визначити 

оптимальні форми і засоби просторового 

управління природно-ресурсними активами 

на сучасному етапі її розвитку. Його 

реалізація передбачає п’ять функціональних 

етапів – блоків завдань, розв’язати які 

можливо за допомогою комплексу 

управлінських, організаційно-економічних і 

кваліметричних рішень (табл. 1). 

Таблиця 1 

 

Алгоритм визначення оптимальних форм і засобів просторового управління природно-

ресурсними активами в Україні процесно-замкненого типу* 

 

Блок Організаційно-економічні та кваліметричні процедури  

1. Встановлення вимог 

до результативності 

використовуваних на 

практиці форм і засобів 

просторового 

управління  

Встановлення вимог до ефективності використовуваних форм і 

засобів просторового управління природно-ресурсними активами. 

Розбудова типового макета алгоритму визначення за наслідками 

формалізації цілей кожного з чотирьох просторів (матеріального, 

соцієтального, факторного, інституціонального). Ідентифікація 

умов функціонування національної соціально-економічної системи 

для забезпечення переходу сталого розвитку держави та її регіонів 

2. Формування сценаріїв 

розвитку подій за 

наслідками 

просторового 

управління  

Формування сценаріїв реалізації оптимізаційного комплексу 

засобів просторового управління природно-ресурсними активами. 

Стандартизація стратегічного набору різнопланових політик з 

метою ефективної реалізації відповідного типу управлінської 

технології (замкненого об’єктно-процесного типу) 
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Продовження табл. 1 

Блок Організаційно-економічні та кваліметричні процедури  

3. Обґрунтування 

процесно-замкненої 

технології управління 

Обґрунтування процесно-замкненої технології просторового 

управління природно-ресурсними активами. 

Уточнення змісту й спрямованості логістичних зв’язків та 

когнітивно-інформаційних параметрів розвитку кожного об’єкта. 

Визначення резервів усіх компонент чотиривимірного простору та 

їхніх можливостей за наслідками активізації діяльності при 

розбудові альтернативи інформаційних мереж   

4. Розробка 

багаторівневої системи 

показників та 

прикладного 

інструментарію 

Обґрунтування: багаторівневої структури відносних показників 

(упереджуючих) оцінки-прогнозування результативності 

управління просторовою системою природно-ресурсних активів в 

Україні; прикладного інструментарію (універсальних модельних 

рішень, лінійок ідентифікації) для формування оптимального 

комплексу управлінських засобів (на основі єдиного критерію 

оцінки результативності) 

5. Експериментальна 

перевірка комплексу 

засобів просторового 

управління  

Дослідно-експериментальна перевірка на адекватність 

розробленого інформаційно-методичного забезпечення, схем, 

моделей і алгоритмів із обґрунтуванням (коригуванням, 

уточненням) вимог до вимірів ефективності просторового 

управління природно-ресурсними активами в Україні в умовах 

ресурсних обмежень.  

Якщо за результатами дослідно-експериментальної перевірки 

достатній рівень ефективності не підтверджено, необхідно 

повторити передбачені процедури за блоком 1  

*Джерело: систематизовано автором [5]. 

 

Репрезентовану (й апробовану на 

практиці) схему обґрунтування форм і 

засобів просторового управління природно-

ресурсними активами в Україні процесно-

замкненого типу відтворено у вигляді 

організаційно-логічної послідовності. 

Зазначимо, що виконання комплексу 

організаційно-економічних та 

економетричних процедур відповідно до 

схеми алгоритму дасть змогу: сформувати 

нові (вдосконалити існуючі) когнітивно-

інформаційні системи та логістичні мережі 

між елементами чотиривимірного простору; 

здійснити раціоналізацію 

поділу/перерозподілу різних ресурсів і 

резервів за рахунок цілеспрямування 

оптимізованих комунікаційних та 

логістичних потоків; ініціювати умови в 

межах системи просторового управління 

природно-ресурсними активами з 

генеруванням нового комплексу системних 

ознак у контексті забезпечення переходу 

держави та її регіонів до сталого розвитку. 

Доцільно виділити два пріоритетні 

прикладні бінарні завдання, які потребують 

розв’язання, а саме: 

 визначити та обґрунтувати типовий 

комплекс політик просторового управління 

природно-ресурсними активами 

(стратегічний інструментарій), що 

становитиме основу формування (виявлення 

конститутивно-ключових регресорів) 

багатовимірної системи відносних 

(упереджуючих) показників оцінювання-

прогнозування ефективного просторового 

управління природно-ресурсними активами в 

Україні; 

 розробити базовий управлінський 

інструментарій процесного типу та 

визначити ключові площини недостатньо 

вивчених зрізів функціонування мета- 

простору нашої держави, що уможливить 

обґрунтування оптимізаційного складу 

методів і засобів із метою їх інкорпорації як 

важелів і регуляторів до механізму 

формування просторової управлінської 

системи з метою її реалізації в сучасних 

умовах господарювання. 
Вирішення у бінарній площині 

окреслених вище пріоритетних (для 
надійного функціонування національної 
соціально-економічної системи та подальшої 
її трансформації із набуттям ознак стійкості) 
завдань обумовлює необхідність: урахування 
досвіду використання управлінських 
інструментів процесного типу, а також 
визначення більш результативних із них; 
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використання найбільш прогресивних 
технологій стратегічного менеджменту 
(інформаційного та процесного 
проектування) для обґрунтування стратегій 
щодо просторового управління природно-
ресурсними активами в Україні в ресурсних 
обмеженнях; використання саме процесної 
методології стратегічного управління у сфері 
природокористування [6].  

Згідно з останньою передбачено 
паритетність: а) розробки моделі 
комунікацій; місії; ключових компетенцій; 
відповідного типу механізму (у контексті 
поставленого завдання – формування 
просторової системи управління природно-
ресурсними активами); б) обов’язкового 
використання технологій бенчмаркінгу, 
реінжинірингу процесів, ідентифікації та 
моніторингу; в) існування (реалізація дії) 
двох типів систем, а саме: управління якістю 
(тобто комунікаційних зв’язків) та 
просторового регулювання; г) застосування 
технологій управління за результатами, 
інтелектуальним потенціалом; сценарного 
планування. 

На основі методів логічного 
проектування (МЛП) й інтерпретації [7] та 
детермінант процесного управління 
обґрунтовано перелік найбільш вагомих 
регресорів ресурсно-функціональної дії на 
формування і розвиток просторової 
управлінської системи щодо природно-
ресурсних активів в Україні.  

Зокрема, визначено 38 деструктивних 
чинників ресурсно-функціональної природи 
(у тому числі системно-універсальні й 
технологічні потенційно-факторні 
детермінанти). Найбільш суттєвими 
(деструктивний вплив яких на процесний 
управлінський інструментарій становить 
11,0–12,0 балів) є такі:  

 відсутність науково обґрунтованих 
моделей просторового управління; єдиних 
критеріїв оцінки-прогнозування його 
ефективності; варіативного моделювання, 
механізмів упередження загроз і ризиків; 
єдиного ланцюга об’єктивізації вимірів 
результативності; досвіду бізнес-планування, 
реінжинірингу, білінгу проектів; 
об’єктивного інформаційно-методичного 
апарату для діагностики й визначення 
проектів; об’єктивних оцінок природного 
багатства; 

 недостатньо діяльна політика 

управління природно-ресурсними активами; 

некоректність застосовуваних у 

макромоделях стратегічного управління 

методів оцінки результативності; 

недосконалість організаційної, 

комунікаційної та інституційної структур 

управління, технологічного й економічного 

прогнозування наслідків управління; 

неадекватність змісту специфічних функцій 

корелятів; нехтування положеннями 

системного, процесного й об’єктно-цільового 

підходу під час розробки сценаріїв наслідків 

застосування технологій управління 

природно-ресурсними активами. 

Встановлено, що ефективне просторове 

управління (у ресурсно-функціональній 

площині) обумовлене: реалізацією дії (за 

наслідками упровадження в практику 

господарювання) загальної управлінської 

системи (вагомість 35,7); дієвістю 

сформованої (розбудованої, спроектованої 

тощо) комунікаційної моделі (30,9) та 

механізму обґрунтування просторової 

системи управління природно-ресурсними 

активами (30,9). 

Визначено 12 організаційно-економічних 

чинників, проектна інтерпретація яких дала 

змогу встановити, що ефективне просторове 

управління природно-ресурсними активами 

залежить від структури і базових елементів 

такої системи (7,7), а також обов’язкового 

застосування на практиці управління 

технологій бенчмаркінгу (7,1). При цьому 

нормативно-правових чинників 

деструктивного впливу сформульовано 10. 

Згідно з аналізом останніх установлено, що у 

сфері управління природно-ресурсними 

активами результат переважно залежить від 

ключових компетенцій суб’єктів управління, 

які опікуються цими проблемами (15,6), і, 

відповідно, від рівня сформованості 

(термінів запровадження у практику 

господарювання) загальної системи 

просторового управління (9,3). 

Запропонований підхід дасть змогу 

спрямувати діяльність як корелянтів, так і 

суб’єктів управління різного рівня на 

формування (а також удосконалення та 

адаптацію до умов функціонування) системи 

просторового керування природно-

ресурсними активами (об’єктно-процесного 

типу), змістовність детермінант якої 

покладено в основу алгоритму (процесно-

замкненого типу) та схем (див. табл. 1). За 

результатом проектних процедур 

установлено п’ять пріоритетних об’єктів 

локалізації зусиль для ефективного 

управління (процесного) природно-

ресурсними активами (табл. 2):  



Таблиця 2 

Вплив деструктивних чинників на результативність реалізації інструментарію просторового управління в Україні 

 

Деструктивні 

фактори впливу на 

результативність 

просторового 

управління 

Усталені управлінські засоби підвищення результативності просторового управління природно-ресурсними 

активами 
Показник 

деструк-

тивного 

впливу на 

результати 

викорис-

тання 

засобів 

Визначеність та розробленість Обов’язкове 

використання 

Існування (дія) 

системи 
Використання технологій 

кому-

ніка-

ційної 

моделі 

місії 

клю-

чових 

ком-

петен-

цій 

меха-

нізму 

форму-

вання 

прос-

торової 

системи 

бенч-

мар-

кінгу 

реін-

жині-

рингу 

про-

цесів 

іденти-

фікації 

та 

моніто

рингу 

прос-

торо-

вого 

управ-

ління 

управ-

ління 

якістю 

управ-

ління 

за 

резуль

татами 

управ-

ління 

інте-

лекту-

альним 

потен-

ціалом 

сценар

ного 

плану-

вання 

Абсолютні 

значення: 

сприйнятливість 

інструментарію до 

впливу 44,8 42,7 48,6 44,7 42,5 41,7 41,7 52,7 42,1 42,8 39,0 39,0 522,3 

Відносні значення: 

сприйнятливість 

інструментарію до 

впливу 8,4 8,1 9,9 8,4 8,1 8,0 8,0 10,1 8,0 8,1 7,4 7,5 100,0 

Розмірність показника ідентифікації за використання засобів і методів логічного проектування й 

інтерпретації  
Відносне значення  

Абсолютне 

значення  

Загальні виміри деструктивного впливу на управлінський інструментарій та результативність 

управління природно-ресурсними активами  100,0 522,3 

Ресурсно-функціональні чинники деструктивного впливу,  

у т. ч. техніко-технологічні перешкоди та їх вплив;  

недосконалість і недієвість функціоналів корелянтів та їх здатностей  

66,7 

13,7 

53,0 

348,0 

71,3 

276,7 

Нормативно-правові чинники деструктивного впливу  17,8 92,9 

Організаційно-економічні чинники деструктивного впливу  15,6 81,4 

 

 

9
1
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І – удосконалення системи просторового 

управління; ІІ – чіткість визначення 

ключових компетенцій суб’єктів управління; 

ІІІ та ІV – сформованість комунікаційної 

моделі та механізму обґрунтування 

просторової системи відповідного типу; V – 

використання засобів і методів, 

передбачених технологією управління за 

результатами. Вважаємо, що наведений 

перелік не є вичерпним, однак на сучасному 

етапі як ендогенний конститутивно-

ключовий агент сприяє трансформації 

наявних суспільно-політичних та соціально-

економічних умов українського 

державотворення. 

Зазначимо, що досягнення цілей у 

площині управління природно-ресурсними 

активами передбачає використання засобів 

проектування логістичних та комунікаційних 

систем (мереж), котрі, як відомо [8], можна 

розподілити за пріоритетністю на три класи 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

 

Засоби проектування логістичних та комунікаційних систем у контексті ефективного 

управління природно-ресурсними активами в Україні 

 

Аналітичні  Імітаційні  Оптимізаційні  

Слід 

застосовувати для 

системної оцінки й 

аналізу 

логістичних та 

комунікаційних 

систем і мереж. 

Базуються на 

стандартних 

процедурах 

обчислення та 

формалізації.  

З їх допомогою 

розглядають 

динаміку 

логістичних (або ж 

комунікаційних) 

процесів і 

операцій в умовах 

визначеності у разі 

зростання рівня 

ризику 

Варто використовувати під час 

проектування спрямованості, 

режимів і характеристик 

логістичних і комунікаційних 

систем, що діють в умовах 

невизначеності. Це дає змогу 

обґрунтовувати декілька 

альтернатив управлінських 

рішень. Найбільш ефективні вони 

за умови, коли параметри 

(фактори) логістичної системи чи 

комунікаційної мережі є 

випадковими величинами (останні 

підпорядковуються різним 

законам розподілу), а матеріальні, 

когнітивно-інформаційні та 

супутні потоки – це випадкові 

стаціонарні й нестаціонарні 

процеси в межах певного 

простору взаємозалежностей і 

взаємодії (вирішується за 

допомогою засобів геометричної 

економетрики) 

Спираються на різні види 

програмування (лінійне, 

нелінійне, цілочисельне, 

динамічне тощо), які 

деталізовано у відповідних 

розділах дослідження операцій. 

Проектування логістичних і 

комунікаційних систем (мереж) 

за допомогою оптимізаційних 

методів та засобів застосовується 

в процесі вирішення завдань 

конфігурації ланцюгів 

взаємозв’язків, поставок 

(розміщення об'єктів 

інфраструктури, виробництв, 

глобальних інформаційних 

мереж, терміналів й ін.); вибору 

більш раціональних схем 

транспортування (інформування, 

трансляції, трансформації тощо); 

розв’язання виробничо-

транспортних (або ж складських) 

завдань; 

формування стратегій управління 

інформаційним потенціалом, 

запасами, видобутком ресурсів у 

багаторівневих логістичних 

системах 

 

Рішення щодо застосування їх у практиці 

управління обов’язково повинно 

ухвалюватися з метою визначення (на 

першому етапі), а за результатами їх 

ідентифікації – упередження (усунення) 

ризиків та загроз у сфері 

природокористування. Оскільки внаслідок 

неефективного управління природно-

ресурсними активами в Україні за роки 

незалежності виконання суб’єктами 

управління своїх цільових функцій та 

обов’язків національна соціально-економічна 

система (а в її межах логістичні й 

комунікаційні мережі) набула ознак 

нестійкості та ненадійності функціонування. 

Крім зазначеного, слід звернути увагу і на 

рівень відкритості ключових компетенцій 

суб’єктів управління у сфері 

природокористування до впливу 

деструктивних факторів (див. табл. 2). 
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Відтак як і генерування умов щодо 

нарощення конкурентних переваг чи 

збереження конкурентних позицій певного 

природно-ресурсного активу (у 

внутрішньому чи зовнішньому вимірах), так і 

процеси раціоналізації їх використання (чи 

освоєння) зазнають змін у разі 

запровадження цільового коригуючого 

впливу за рахунок реалізації певного виду 

політики (або ж раціонального типового 

комплексу стратегічного інструментарію). 

До того ж їхня дієвість наразі обумовлена 

наявністю такого ж переліку системно-

універсальних деструктивних чинників, 

усунення яких підпорядковане лише 

діяльності корелянтів державного та 

регіонального управління.  

Висновки. Отже, аналіз сучасних умов 

просторового управління природно-

ресурсними активами в Україні у процесно-

замкненому циклі реалізації сформованого 

комплексу засобів і методів, оцінка вагомості 

впливу на результативність та процесний 

інструментарій деструктивних факторів, 

наявних в організаційно-економічній, 

ресурсно-функціональній і нормативно-

правовій сфері, свідчать, що досягти 

ефективного регулювання природно-

ресурсних активів можливо за умов 

розбудови сучасної системи просторового 

управління; чіткого визначення ключових 

компетенцій його суб’єктів; розробки 

комунікаційної моделі та механізму 

формування просторової системи; 

використання засобів і методів, 

передбачених технологією управління за 

результатами (під час запровадження 

білінгових систем, технологій бенчмаркінгу 

та моніторингу для обґрунтування й добору 

найбільш прогресивних проектів і програм у 

сфері природокористування із їх 

інкорпорацією до стратегії соціально-

економічного розвитку України).  

На жаль, доводиться констатувати, що, 

крім наведених чинників та деструктивних 

факторів впливу на управління природно-

ресурсними активами в Україні, існує низка 

суб’єктивних суспільно-політичних проблем 

та перешкод, які стримують досягнення 

цілей у досліджуваній площині. Проте 

вагомості їх впливу, як й існування загалом, 

практично неможливо елімінувати. Тому 

надалі зосередимо системні дослідження на 

деталізації недостатньо вивчених зрізів 

суспільної, управлінської, фінансово-

економічної, техніко-технологічної, 

організаційної та правової трансформації 

національної соціально-економічної системи, 

що можуть коригуватися суб’єктами 

управління різного рівня. Їх усунення чи 

принаймні часткове стримування 

сприятимуть виявленню шляхів ефективної 

розбудови в Україні просторової системи 

управління природно-ресурсними активами в 

ресурсних обмеженнях. Установлюючи 

домінуючу роль природно-ресурсних активів 

у процесах формування потенціалу сталого 

розвитку, трансформаційні процеси можливо 

використати у світогосподарській системі 

(хоча технологічний розрив між Україною та 

державами-лідерами кардинально вплинув на 

структуру і зміст технологій стратегічного 

управління) на користь національної 

економіки. Однак при цьому слід 

відмовитися від сприйняття просторового 

управління за домінантами ретроспективних 

методологічних підходів до розбудови й 

визначення його сутності.  
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Визначено основні проблеми формування державно-приватного партнерства у 

водогосподарському комплексі України у процесі імплементації угод ЄС щодо екологічної 
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bake. It is put hats optimizatsii fіansovogo zabezpetchennja derzhavoju proektіv in modernizatsii 

іslіdzhuvanoї sphere. 
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Постановка проблеми. В нашій країні 

сформовано умови для впровадження 

проектів державно-приватного партнерства 

(ДПП) у галузі водокористування, але Угода 

про асоціацію між Україною та Євросоюзом 

потребує реформування системи державної 

підтримки та її адаптації до європейського 

законодавства. Необхідність удосконалення 

фінансової підтримки з боку держави 

важлива не лише в контексті зближення з 

ЄС, а й можливості раціоналізувати 

витрачання державних коштів, зокрема на 

модернізацію та реструктуризацію 

підприємств водогосподарського комплексу. 

                                                 
© Левковська Л., Тітаренко Г., Тітаренко А., 

2018 

Отже, розробка механізму ДПП у 

водогосподарському комплексі є 

найактуальнішим завданням.  

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Механізми та інструменти 

фінансової підтримки бізнесу в Україні 

розглядалися в працях В. Гейця, І. Булкіна, 

О. Голиченка, І. Єгорова, Ю. Кіндзерського, 

Т. Остапенко, Л. Федулової, 

інституціональне підґрунтя трансформації 

системи управління водним господарством 

на основі застосування угод ДПП – 

М. Хвесика, В. Голяна, А. Сундука. Питання 

інституціональної підтримки імплементації 

вимог ЄС (усіх положень 29 директив у 

секторі «Навколишнє природне 

середовище») для реалізації екологічної 
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політики в системі забезпечення сталого 

розвитку регіонів України досліджували 

вітчизняні науковці О. Веклич, І. Бистряков.  

Незважаючи на значимість проведених 

досліджень, досі не сформована теоретико-

методологічна основа державної фінансовій 

політики щодо проектів модернізації 

підприємств водного господарства в умовах 

євроінтеграційних змін, яка повинна 

базуватися на комплексності, 

результативності взаємодії окремих її 

складових та враховувати вимоги 

Європейського Союзу щодо екологічної 

безпеки регіонів.  

Мета статі – визначити механізми 

підвищення ефективності державної 

фінансової підтримки в межах застосування 

ДПП щодо модернізації проектів 

водогосподарського комплексу України.  

Виклад основного матеріалу. Державно-

приватне партнерство у 

природокористуванні – це взаємовигідна 

співпраця між державою і підприємствами-

інвесторами приватного сектору в цілях 

розробки, планування, фінансування, 

будівництва й експлуатації об’єктів 

природоохоронного значення, зокрема 

водогосподарського комплексу. Про 

доцільність застосування механізмів такого 

партнерства свідчать дані, отримані в 

результаті математичного моделювання, а 

саме залежність загальних капітальних 

інвестицій, що має складний поліноміальний 

характер (рис. 1).  
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Рис. 1. Поліноміальна залежність ВВП від загальних капітальних інвестицій 

(розроблено авторами) 
 

У процесі побудови моделі залежності 

капіталовкладень держави в розвиток 

підприємств України з метою зростання ВВП 

визначено, що існує часовий лаг, тобто 

вкладені інвестиції потребують певного часу 

для впровадження інноваційних проектів. 

Одержаний результат дає підстави для 

висновку щодо необхідності збільшення 

державних та приватних інвестицій у сектор 

наукових розробок, активізацію державно-

приватного партнерства в інноваційній 

діяльності підприємств України, зокрема 

водогосподарського комплексу. 

Враховуючи вимоги щодо імплементації 

угоди з Євросоюзом, необхідно чітко 

визначити обсяги і типи державної допомоги 

в рамках інвестування проектів ДПП у 

досліджуваній сфері. Згідно з вимогами 

Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» стосовно такої 

допомоги, яка надаватиметься 

підприємствам на підтримку окремих 

галузей економіки (п. 8 ч. 2. ст. 6 п. 8 

закону), варто встановити її цільову 

спрямованість на закриття 

неконкурентоспроможних підприємств 

водогосподарського комплексу і здійснення 
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науково-дослідної та інноваційної діяльності, 

пов’язаної зі збереженням та очищенням 

водних ресурсів. Також потрібно 

законодавчо закріпити можливість 

бюджетної підтримки спільних 

інвестиційних проектів бізнесу і держави. 

Для цього у Бюджетному кодексі України 

пропонується уточнити визначення поняття 

державного інвестиційного проекту як 

такого, що може реалізовуватися шляхом 

інвестування з бюджету в об’єкти державної 

власності, у тому водогосподарської галузі 

територіальних громад. 

Наразі підходи до надання підтримки 

підприємствам в Україні та ЄС мають певні 

відмінності.  

По-перше, це стосується обсягів 

підтримки: упродовж 2004–2017 рр. 

державна допомога бізнесу в Україні суттєво 

перевищувала її рівень в ЄС (відповідно 10–

12 порівняно з 0,5–0,6 % від ВВП). Після 

2013 р. спостерігалася тенденція зменшення 

цього показника, але це пов’язано суто з 

політичними подіями.  

Основна частина державного 

фінансування в системі водного господарства 

ЄС спрямована на так звану горизонтальну 

допомогу (для реалізації проектів 

модернізації), розвиток малого та середнього 

бізнесу в ЖКГ, регіональний розвиток тощо. 

В Україні переважає допомога окремим 

секторам та підприємствам, тобто 

секторальна, частка якої перевищує 95 % її 

загальних обсягів. У країнах ЄС цей 

показник становить менше ніж 15 % і 

припадає на підприємства так званих 

чутливих галузей. Горизонтальна допомога в 

Україні незначна, а підтримання 

природоохоронних заходів, зокрема 

модернізація водогосподарського комплексу, 

не належить до пріоритетів державної 

політики.  

По-друге, надання допомоги з боку 

держави не передбачає досягнення 

конкретних показників діяльності 

підприємств і строків, протягом яких це має 

бути здійснено.  

По-третє, в українському законодавстві не 

прописані вимоги про надання підтримки на 

рівні необхідного мінімуму для досягнення 

чітко визначених цілей. Якщо допомога 

перевищує критично необхідний обсяг, то 

державні ресурси використовуються 

неефективно, якщо ж вона менша – 

досягнення поставлених цілей неможливе. У 

процесі прийняття рішень про надання 

допомоги такий необхідний мінімум не 

визначається, а законодавство не містить 

відповідних вимог та підходів. Не 

встановлюється також, в якій пропорції 

відбуватиметься фінансування за рахунок 

державних і власних ресурсів підприємства.  

Отже, держава не спроможна забезпечити 

прогресивний розвиток підприємств водного 

господарства на тлі інституціональних 

обмежень.  

Враховуючи напрями активізації 

державного регулювання системи 

водогосподарювання України в умовах 

інтеграційних змін (рис. 2), доцільно 

визначити можливі сценарії розвитку ДПП у 

цій сфері.  

Таким чином, передбачено чотири 

ймовірні сценарії державно-приватного 

партнерства у водогосподарському 

комплексі України в умовах євроінтеграції:  

1. Україна свідомо наближається до 

набуття членства в ЄС, послідовно 

запроваджуючи встановлені процедури, 

міжнародні стандарти та приєднуючись до 

стратегічних цілей Євросоюзу. При цьому 

екологічний розвиток, зокрема збереження 

водних ресурсів, безпосередньо узгоджується 

з досягненнями в науково-технічні сфері 

(НТС), як зазначено в стратегіях ЄС. Через 

це відбувається природна поступова 

інтеграція вітчизняної науково-технічної та 

інноваційної сфери до відповідної 

європейської системи разом із економічною 

інтеграцією за умов досягнення Україною 

належного рівня економічного зростання. З 

метою прискорення інтеграційних процесів 

можна якомога більше активізувати науково-

технічне та інноваційне співробітництво з 

провідною державою, що посилить 

присутність української НТС в Євросоюзі. 

Ефективному вибору нашої країни може 

сприяти порівняння місця НТС в її 

економічній системі, яке визначається за 

обсягом витрат на дослідництво і 

раціоналізаторство (ДіР) та інвестицій в 

Україну, що дорівнює ступеню 

зацікавленості в розвитку відносин із нашою 

державою. Так, інвестиції Німеччини, 

Нідерландів, Австрії є найбільшими (за 

даними Держстату, 2013 р. – 5,9; 5,3 і 

2,8 млрд дол. США відповідно), які і витрати 

на ДіР серед держав-членів ЄС. Тому 

активізація співпраці в цьому напрямі 

сприятиме прискоренню інтеграційних 

процесів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Напрями активізації інноваційної діяльності в  економіці України в умовах євроінтеграції (розроблено авторами)  
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З такою ж метою можна намагатися 

активізувати взаємовідносини з 

корпоративними лідерами, тобто 

компаніями, які займають провідне місце в 

галузях економіки країн (галузеві лідери). 

Співпраця нашої держави з країнами, в яких 

витрати на ДіР є середніми або низькими, а 

інвестиції в Україну незначними, 

обмежується здебільшого виконанням 

спільних проектів у рамках програм ЄС і 

публікаціями, обміном науковцями, що має 

велике значення для наближення вітчизняної 

НТС до міжнародного рівня, але проривної 

інтеграційної ролі може не відігравати. 

Перспективною щодо активізації 

інтеграційних процесів у галузі 

водозбереження слід вважати участь 

відповідних ДіР в економічних кластерах 

ЄС, ініціалізація останніх з географічно 

близькими країнами Спільноти (Угорщиною, 

Польщею, Румунією).  

2. Незалежно від інтеграційних процесів 

Україна проводить послідовну політику 

щодо пошуку ніш, які може заповнювати 

вітчизняний науково-технічний комплекс у 

міжнародному розподілі науково-технічних 

робіт. Така діяльність передбачає 

поглиблений аналіз сильних сторін 

вітчизняної НТС, її можливостей 

задовольнити конкретні потреби ринку, 

зацікавленості провідних компаній, у тому 

числі водогосподарського комплексу. 

Зазначене сприятиме розвитку інтеграційних 

процесів, тобто забезпечить українській НТС 

дійсний статус невід’ємної частини 

наукового і технічного простору ЄС.  

3. Україна зосереджується переважно на 

соціальних наслідках науково-технічної та 

інноваційної діяльності, а не показниках 

економічної ефективності. Такі соціальні 

показники, як комфортабельність, якість 

життя, збереження природних ресурсів, 

зокрема водних, можуть стати найвищим 

пріоритетом науково-технічної та 

інноваційної політики, а також, відповідно, 

фінансування проектів і робіт. Це зумовить 

поступову переорієнтацію науково-

технічного та інноваційного потенціалу 

країни на соціальні пріоритети. Такий 

сценарій матиме позитивний вплив на 

формування державної науково-технічної та 

інноваційної політики, яка матиме ознаки 

унікальності й теоретично може сприяти 

більш ефективному пошуку ринкових ніш.  

4. Україна запроваджує цілеспрямовану 

політику всебічного поліпшення 

інвестиційного клімату, що передбачає 

сприяння як прямим, так і портфельним 

інвестиціям, зокрема у водогосподарських 

галузях. Це може зумовити активізацію 

корпоративних процесів злиття та придбань і 

відповідну реалізацію інноваційних рішень 

на території нашої держави, що позитивно 

впливатиме на інтеграційні процеси. 

Реалізація сценарію передбачає активну 

участь українських високотехнологічних 

компаній в аукціонах спеціалізованих 

європейських і світових бірж. 

Висновки. В Україні наразі активно 

відбуваються процеси, пов’язані з 

розширенням співпраці з ЄС, у тому числі в 

науковій та науково-технічній сфері, а також 

поступове наближення вітчизняної наукової, 

технічної та інноваційної діяльності до 

євростандартів.  

Поглиблення інтеграції може включати 

такі послідовні етапи: формування митного 

союзу, спільного ринку, економічного та 

монетарного союзу і, нарешті, повна 

економічна інтеграція. Останній етап є, по 

суті, федералізацією і передбачає значні 

обмеження щодо здійснення самостійної 

економічної політики, повний монетарний 

союз і гармонізацію бюджетно-податкової 

політики. Зважаючи на те, що 

водогосподарська сфера є невід’ємною 

частиною економічної системи держави, її 

інтеграція має повторювати шлях 

економічної інтеграції. Втім, слід зазначити, 

що ступінь інтеграції у водогосподарському 

комплексі країн ЄС залишається чинником, 

притаманним рівню економічного розвитку, 

а не формальному членству в будь-якому 

економічному союзі. Про це свідчить, 

зокрема, активність науково-технічної 

співпраці країн EFTA, пріоритетом якої 

залишається тісна співпраця з Євросоюзом. 

Загалом інтеграція в науково-технічній та 

інноваційній сферах передбачає:  

 уніфікацію підходів і практик у 

науково-дослідній сфері та наукоємних 

галузях економіки; 

 взаємне підвищення продуктивності 

наукової, технічної та інноваційної 

діяльності;  

 усунення прямих і непрямих перешкод 

на шляху співпраці у досліджуваній сфері; 

 зниження або повне скасування 

фінансових витрат, пов’язаних із науково-

технічним та інноваційним обміном, і 

відповідне підвищення продуктивності. 
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Активізація міжнародної наукової 

діяльності, участь у заходах щодо обміну 

досвідом та знаннями (конференціях, 

семінарах), спільні публікації, апроксимації 

регуляторного середовища, приєднання до 

рамкових міжнародних програм розвитку 

науки і техніки не є запорукою інтеграції, 

тобто набуття українською НТС статусу 

невід’ємної частини європейського науково-

технічного та інноваційного простору. Це 

можна вважати лише наближенням її 

стандартів до міжнародних. Таким чином, 

інтеграція є свідомим вибором, а її ступінь 

залежить від політичних та економічних 

намірів держави та відповідної активної 

державної політики.  
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Досліджено рентне регулювання лісокористування в Україні. Обґрунтовано, що відповідна 

державна політика у зазначеній сфері є консервативною. Існуючий механізм такого 
регулювання не виконує повною мірою встановлених відтворювальної та природоохоронної 
функцій, виключно фіскальну. Запропоновано для посилення стимулюючого впливу на 
діяльність лісокористувачів удосконалити базу стягнення рентного платежу на основі 
економічної оцінки лісових ресурсів. 

Ключові слова: рентна плата, лісові ресурси, спеціальне використання, Державний 
бюджет України, Зведений бюджет України, державна політика.  

 
Rent management of forest management in Ukraine is explored. It is substantiated that the 

relevant state policy in this area is conservative. The existing mechanism of this regulation does not 
comply defined reproductive and environmental functions exclusively fiscal. It is proposed to 
improve the basis for collecting rent payments on the economic evaluation of forest resources to 
enhance the incentive effect on forest users' activities. 

Key words: rent, forest resources, special use, state budget of Ukraine, Consolidated budget of 
Ukraine, state policy. 

 

Постановка проблеми. Проблеми 

функціонування і розвитку лісового сектору 

України мають як суспільно-політичний, так 

й еколого-економічний характер. Зважаючи 

на системну роль і функції лісів щодо 

забезпечення суспільного добробуту, 

провідною у вирішенні зазначених проблем 

стає рентна складова державної економічної 

політики. Такий підхід, як вказано у 

дослідженні [1, с. 7], передбачає 

використання особливого інструментарію, а 

також системне законодавче забезпечення. 

Базовими характеристиками рентного 

інструменту регулювання лісокористування 

вважаємо рентну плату за спеціальне 

використання лісових ресурсів і 

міжбюджетний розподіл цього платежу. 

Динаміка зазначених характеристик 

становить науковий інтерес з погляду 

пошуку шляхів підвищення ефективності 

лісового сектору України, зокрема у частині 

вирішення проблеми функціонування 

фіскального інституту рентної плати за 
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спеціальне лісокористування. 

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Проблема рентного регулювання 

в природно-ресурсній сфері всесторонньо 

досліджувалася у працях науковців спершу 

РВПС України НАН України, а згодом ДУ 

ІЕПСР НАН України; її теоретико-

методологічні та прикладні аспекти 

деталізовані відповідно до виду ресурсу й 

особливостей його використання. Наукові 

пошуки щодо вилучення й розподілу лісової 

ренти здійснювалися, зокрема, 

О.В. Врублевською, А.І. Карпуком, 

Я.В. Ковалем, Т.С. Осадчою та іншими.  

Мета статті – оцінити базові 

характеристики рентного інструменту 

регулювання лісокористування, 

обґрунтувати напрями підвищення 

ефективності функціонування фіскального 

інституту рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 
Виклад основного матеріалу. Головною 

економічною категорією в оцінці базових 
характеристик рентного інструменту 
регулювання лісокористування є поняття 
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природно-ресурсної ренти. Це категорія 
рентного доходу, що виникає у результаті 
господарської діяльності, пов’язаної з 
використанням у суспільному виробництві 
як виробничих засобів природних ресурсів, 
що кількісно обмежені та характеризуються 
вичерпністю чи відновлюваністю. В 
методологічному аспекті таку ренту в 
капіталізованій формі вважають ціною, що 
сплачується за споживання ресурсів, 
кількість яких обмежена. Така ціна є формою 
реалізації економічних відносин між 
власником природних ресурсів, передусім 
державою, і суб’єктами господарської 
діяльності, що здійснюють їх експлуатацію 
[1, с. 8]. 

Основоположними в оцінці базових 
характеристик рентного інструменту 
регулювання у сфері використання лісових 
ресурсів вважаємо норми Конституції 
України про те, що природні ресурси є 
об’єктами права власності Українського 
народу, а права власника від імені 
Українського народу здійснюють органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування, а також право кожного 
громадянина користуватися природними 
об’єктами права власності народу [2]. 
Лісовий кодекс України визначає платність 
спеціального використання лісових ресурсів, 
окрім розміщення пасік. У порядку 
спеціального використання можуть 
здійснюватися законодавчо визначені види 
використання лісових ресурсів у межах 
лісових ділянок, виділених для цієї мети, без 
надання земельних ділянок [3]. 

В Україні з 1 січня 2015 р. набула 
чинності податкова реформа відповідно до 
Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової 
реформи» № 71-VIII від 28.12.2014 р. [4], 
якою визначено рентну плату за спеціальне 
використання лісових ресурсів. Відповідно 
до Податкового кодексу України рентна 
плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів є загальнодержавним податком, 
який справляється юридичними особами, їх 
філіями, відділеннями, іншими 
відокремленими підрозділами, що не мають 
статусу юридичної особи, постійними 
представництвами нерезидентів, котрі 
отримують доходи з джерел їх походження з 
України або виконують агентські 
(представницькі) функції стосовно таких 
нерезидентів або їх засновників, фізичні 
особи (крім фізичних осіб, які мають право 
безоплатно без видачі спеціального дозволу 
використовувати лісові ресурси відповідно 

до лісового законодавства), а також фізичні 
особи – підприємці, які здійснюють 
спеціальне використання лісових ресурсів на 
підставі спеціального дозволу (лісорубного 
квитка або лісового квитка) або відповідно 
до умов договору довгострокового 
тимчасового користування лісами [5]. 
Фактично, сутнісної зміни обов’язкового 
платежу не відбулося, лише термінологічна 
трансформація назви – рентна плата за 
спеціальне використання лісових ресурсів 
замінила плату за таке користування. До 
01.01.2011 р. справлялася плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів та 
користування земельними ділянками 
лісового фонду відповідно до «Порядку 
справляння збору за спеціальне 
використання лісових ресурсів та 
користування земельними ділянками 
лісового фонду», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 1012 від 
6 липня 1998 року.  

Чинним Бюджетним кодексом України 
встановлено такий міжбюджетний розподіл 
рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів [6]. До доходів загального 
фонду Державного бюджету України 
належать 50 % рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів у частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування; бюджетів міст 
республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення, Києва та 
Севастополя, районних, об’єднаних 
територіальних громад – 50 % рентної плати 
за спеціальне використання лісових ресурсів 
у частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування, що 
зараховується до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя; рентна плата за 
спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів у частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування) [6].  

50 % рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів у частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування, належить до 
доходів загального фонду бюджету 
Автономної Республіки Крим, обласних 
бюджетів. 

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів у 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування) 
зараховується до бюджетів місцевого 
самоврядування і складають доходи 
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загального фонду бюджетів міст районного 
значення, сіл та селищ. 

До спеціального фонду місцевих 
бюджетів надходять кошти від 
відшкодування втрат сільськогосподарського 
і лісогосподарського виробництва, що 
зараховуються у розмірі: 100 % – до 
бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 – 
Автономної Республіки Крим та обласних 
бюджетів, 75 – міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення, об’єднаних територіальних громад, 
15 – районних бюджетів, 60 % – до бюджетів 
міст районного значення, селищ і сіл. 

Як зазначали В.С. Міщенко, Я.В. Коваль, 
М.А. Хвесик та О.А. Кучер щодо природно-
ресурсних платежів загалом та лісових 
ресурсів зокрема [7, с. 27], вони є важливою 
складовою еколого-економічного механізму, 
формування якого в Україні припадає на 90-
ті роки. Такі платежі базувалися на рентній 
методології та за змістом і спрямуванням 
відповідних коштів розглядалися передусім 
як відтворювальні й природоохоронні. 
Відповідна платіжна система повинна 
забезпечувати акумулювання частини 
чистого доходу природокористувачів і 
передачу її до державного та місцевих 
бюджетів, а також розподіл платежів між 
бюджетами різного рівня для узгодження 
інтересів держави з регіональними.  

Поточна кризова ситуація з 
фінансуванням діяльності державних 
лісогосподарських підприємств південно-

східних областей України певною мірою 
зумовлена недоліками рентного підходу до 
встановлення розміру платежів. Так, 
перевага рентного підходу економічної 
оцінки лісових ресурсів полягає в реальному 
економічному ефекті від використання лісу. 
Однак у найгірших умовах лісозростання або 
близьких до них оцінки ресурсів лісу є 
нульовими чи мінімальними, тоді як цінність 
ресурсу визначається не лише економією 
суспільної праці, але і його дефіцитністю [8]. 
Зокрема, цей чинник та інші труднощі 
соціально-економічного, фінансового, 
політичного характеру визначили кризовий 
стан державних лісогосподарських 
підприємств південно-східних областей 
України.  

За даними Міністерства фінансів України, 
протягом 2014–2016 рр. рентна плата за 
спеціальне використання лісових ресурсів у 
структурі доходів Зведеного бюджету 
України становила менше 0,1 %. Її розмір та 
плати за використання інших природних 
ресурсів у цей період зменшився з 7,4 до 
6,0 %. Одночасно на 2 % скоротилися 
видатки Зведеного бюджету України на 
сільське, лісове господарство та мисливство, 
рибне господарство. Зокрема, у структурі 
видатків 2016 року їх частка становила 0,7 %, 
тоді як 2014-го – 1,1 %. Відповідно до змін у 
законодавстві спостерігаються трансформації 
міжбюджетного розподілу рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів 
(рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Динаміка надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до 

Зведеного і Державного бюджету України, по роках (розраховано за даними Державної 

казначейської служби України [9,10]) 
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Рис. 2. Міжбюджетний розподіл рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

за 2011–2016 рр., % (розраховано за даними [9, 10]) 

 

Як видно, частка рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів, 

що надходить до державного бюджету, 

скоротилася з 76,5 % у 2007 році до 31,2 % у 

2016-му. Така тенденція корелює з процесом 

децентралізації влади в Україні, що 

передбачає передачу повноважень, зокрема 

щодо розпорядження майном, місцевим 

громадам.  

Рентне регулювання у сфері використання 

лісових ресурсів характеризується 

показником рентної ефективності 

лісокористування України, величина і 

динаміка якого формують уявлення про 

відповідність потенціалу платежів за 

користування лісовими ресурсами загальним 

обсягам продукції лісового сектору (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динаміка показника рентної ефективності лісокористування України, по роках 

(розраховано за даними Державної служби статистики України [9, 10]) 

 

Починаючи з 2012 р., попри певне 

зниження 2015 року, спостерігаємо 

зростання показника рентної ефективності 

лісокористування України. Однак рентні 

надходження порівняно з обсягом продукції 

лісового господарства є відносно 

несуттєвими, відтак це свідчить про певний 

дисбаланс досліджуваних фінансових 

потоків.  

Висновки. Інституціональний аспект 

проблеми системи рентних платежів у 

природно-ресурсному секторі національного 

господарства щодо лісових ресурсів полягає 

в неефективному механізмі їх розподілу між 

бюджетами різних рівнів. Зокрема, не 

повною мірою виконується стимулююча 
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функція, не забезпечено справедливий 

міжбюджетний розподіл, а також відсутня 

мотивація постійних лісокористувачів та 

місцевих громад до екологічно й економічно 

більш ефективної діяльності щодо лісів. 

На нашу думку, методологічний аспект 

вирішення проблеми неналежного 

функціонування фіскального інституту 

рентної плати як загальнодержавного 

податку за спеціальне використання лісових 

ресурсів передбачає визначення економічної 

оцінки лісових ресурсів. Саме такий підхід 

повинен слугувати базисом установлення 

розміру рентних платежів за спеціальне 

використання лісових ресурсів, 

забезпечуючи вилучення лісоресурсної, а 

точніше лісоземельної ренти на користь 

власника лісових ресурсів. 

Незважаючи на певні зміни в 

інституціональному забезпеченні державного 

регулювання діяльності суб’єктів 

підприємництва, пов’язаної з реалізацією та 

експортом лісоматеріалів, тимчасово (на 

10 років) забороняється вивезення за межі 

митної території України в митному режимі 

експорту необроблених лісоматеріалів: 

деревних порід (крім сосни) – з 1 листопада 

2015 року, деревних порід сосни – з 1 січня 

2017 року. Надалі актуальними вважаємо 

цільові установки щодо розвитку 

лісоресурсної сфери України, запропоновані 

Я.В. Ковалем [8], у частині розробки 

стратегічних пріоритетів екологічно 

збалансованого лісокористування в умовах 

глобальних викликів, побудову інноваційної 

моделі лісогосподарського виробництва, 

спрямованого на поліпшення забезпечення 

деревообробних підприємств та населення 

регіонів країни лісовими ресурсами, 

обґрунтування стратегічних напрямів та 

конкретних заходів стосовно запобігання 

можливим негативним природно-

техногенним наслідкам, а також 

концептуальних засад державного впливу на 

процеси модернізації лісоресурсної сфери й 

досягнення екологічно збалансованого 

лісокористування, орієнтованого на 

виробництво конкурентоспроможної 

лісопродукції. Це сприятиме ефективному 

функціонуванню лісоресурсної сфери на тлі 

фінансово-економічної нестабільності та 

погіршення стану навколишнього 

природного середовища. 

Аналіз нормативно-правового 

забезпечення справляння рентної плати 

свідчить про її високий потенціал, однак 

рентні збори досі не стали дієвим 

економічним механізмом. Для посилення 

стимулюючого впливу на діяльність 

лісокористувачів насамперед необхідно 

вдосконалити базу стягнення рентного 

платежу – її основу має становити 

економічна оцінка лісових ресурсів. 
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Доведено, що важливим питанням формування стратегії еколого-економічного розвитку 

лісового господарства з урахуванням принципів просторового аналізу є узгодження 

стратегічних параметрів за двома векторами: економічним (освоєння потенціалу) та 

екологічним (відтворення потенціалу). При цьому освоєння та відтворення знаходять своє 

відображення в різних видах лісогосподарської діяльності (лісівництво, лісозаготівлі, 

лісоохорона, збирання недеревних ресурсів лісу, лісовпорядкування, рекреаційне 

лісокористування тощо). 

Для проведення аналізу з усієї сукупності показників, що характеризують еколого-

економічну ефективність лісогосподарювання, обрано два основних. Перший відображає 

економічний критерій, котрий є головною метою діяльності досліджуваної галузі, як і будь-

якої іншої, та виражається, зокрема, обсягом продукції, робіт і послуг лісового 

господарства; другий – екологічний аспект та, на противагу експлуатаційній, визначає 

відтворювальні функції, що, на нашу думку, можна виразити динамікою змін площі лісів. 

Ключові слова: лісове господарство, методологія, екстернальний ефект, лісопродукція. 

 

It is proved that an important issue in the process of forming a strategy of ecological and 

economic development of forestry based on the postulates of spatial analysis is to reconcile strategic 

parameters in two vectors: economic (development of potential) and ecological (reproduction of 

potential). At the same time, mastering and reproduction, as two main processes, are reflected in 

various types of forestry activities (forestry, logging, forest protection, harvesting of non-timber 

forest resources, forest management, recreational forest use, etc.). 

For analysis from the whole set of indicators characterizing ecological and economic efficiency 

of forest management, we selected two main ones. The first indicator illustrates the economic 

criterion, which is the main purpose of forestry, as well as any branch of the economy, and is 

expressed, in particular, by the volume of products, works and services of the forestry. The second 

indicator illustrates the ecological aspect of the forest industry and, in contrast to the operational 

function, characterizes the reproductive functions, which, in our opinion, can be expressed in the 

dynamics of changes in forest area. 

Key words: forestry, methodology, external effect, forest products. 

 

Постановка проблеми. Стратегічне 

управління спрямоване перш за все на 

визначення завдань та інструментів 

розв’язання проблем лісогосподарювання, 

підвищення рівня використання потенціалу 

та, як наслідок, створення умов для еколого-

економічного розвитку лісової галузі. 

Сучасні дослідження потенціалу лісового 

господарства проводяться в основному як 

частина аналізу лісогосподарської діяльності, 

                                                 
© Боцула О., 2018 

зокрема лісового сектору економіки або 

лісопромислового комплексу. У той же час 

лісові екосистеми як важливе наповнення 

вітчизняного простору в силу системних 

зв’язків з іншими елементами 

навколишнього природного середовища 

активно впливають на структуризацію та 

організацію різних рівнів економічного 

простору. 
У вирішенні проблеми низької 

ефективності використання природних 
ресурсів лісових екосистем, спираючись на 
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методологію просторового аналізу, 
важливим завданням є створення нової 
концепції розвитку лісового господарства, 
що передбачає перехід у процесі оцінки 
еколого-економічного розвитку від 
кількісних показників лісокористування до 
якісних. На нашу думку, доцільно висунути 
концепт еколого-економічного розвитку 
лісового господарства, таким чином 
визначивши його стратегічні напрями. 

Аналіз попередніх досліджень і 
публікацій. Питання формування 
економічного механізму й інституційних 
засад використання земельних ресурсів у 
лісовому секторі економіки розглядали у 
своїх працях І.Я. Антоненко, Р.Б. Бабич, 
В.А. Голян, О.І. Дребот, Р.Г. Дубас, 
Н.В. Зіновчук, Я.В. Коваль, І.М. Лицур, 
Є.В. Мішенін, О.В. Нєвєров, О.В. Сакаль, 
І.М. Синякевич, І.П. Соловій, Ю.Ю. Туниця, 
О.І. Фурдичко, М.А. Хвесик, М.Х. Шершун 
та інші. Однак, на наш погляд, недостатньо 
уваги приділяється проблемам управління 
лісовим господарством у напрямі 
збалансування еколого-економічних 
інтересів, розробки інструментів мотивації 
суб’єктів лісогосподарювання до екологічно 
збалансованого лісівництва та формування 
організаційно-економічного механізму 
керування цими процесами. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
стратегічних напрямів розвитку еколого-
економічного управління лісовим 
господарством. 

Виклад основного матеріалу. Еколого-
економічний розвиток досліджуваної галузі 

передбачає задоволення сучасних потреб 
суспільства в лісовій продукції і 
екосистемних послугах, не обмежуючи 
можливостей аналогічного користування для 
майбутніх поколінь. Це передбачає як 
відтворення природних ресурсів лісових 
екосистем, так і поглиблене вивчення 
потенціалу лісового господарства та форм 
його реалізації, а також поширення знань про 
еколого-економічні особливості лісових 
екосистем і формування суспільної 
свідомості щодо розвитку лісокористування. 
При цьому екологічно збалансований 
розвиток галузі потребує узгодженості його 
параметрів (елементів і структур просторової 
організації) з природними особливостями 
формування, а також соціальними, 
екологічними, економічними викликами і 
національними пріоритетами. 

Необхідно наголосити на 

першочерговості просторового та 

регіонального розвитку порівняно з 

вузькогалузевими пріоритетами, що 

зумовлює посилення значення імперативу 

взаємопов’язаності документів стратегічного 

планування на різних рівнях – галузевому і 

територіальному. Важливим питанням 

формування стратегії еколого-економічного 

розвитку лісового господарства з 

урахуванням засад просторового аналізу є 

узгодження стратегічних параметрів за двома 

напрямами – економічним (освоєння 

потенціалу) та екологічним (відтворення 

потенціалу) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегічні пріоритети екологічно збалансованого розвитку лісового господарства 

(сформовано автором) 
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Стратегія еколого-економічного розвитку 

лісогосподарської сфери визначає діяльність 

органів державного управління, у зв’язку з 

чим склад стратегії повинен відображати 

обґрунтованість таких дій [1]. Тому механізм 

реалізації стратегічних напрямів екологічно 

збалансованого розвитку галузі має 

включати такі складові: сутність, цілі, 

підцілі, пріоритети; принципи; зовнішні 

чинники формування (актуалізації) стратегії; 

внутрішні структурні аспекти; способи 

реалізації стратегії; проблеми та обмеження. 

Сьогодні функціональні стратегії 

розвитку регіонів нашої країни формуються 

на підставі представлених вище концептів та 

їх особливостей, необхідних змін сучасної 

парадигми користування природними 

ресурсами в лісовому господарстві, умов 

збалансованого розвитку регіонів і 

конкретизації пріоритетних напрямів. До 

зовнішніх чинників формування стратегій 

розширення регіонального потенціалу 

лісового господарства відносяться: світові 

тенденції та міжнародні виклики; 

національні особливості та внутрішні 

виклики; регіональні інтереси і специфіка; 

наукове обґрунтування принципів сталого 

лісокористування [2]. 

Основою розробки стратегій є 

необхідність переходу регіонального 

лісокористування від реального вихідного 

положення до цільового. Тобто це пов’язано 

із застосуванням стратегічного аналізу з 

метою визначення таких положень: сучасний 

стан лісового сектору в загальному соціо-

еколого-економічному просторі країни чи 

окремої території; зовнішні фактори 

простору, від яких залежить реалізація 

потенціалу лісового господарства держави 

або певної території; пріоритетні напрями 

збалансованого розвитку країни та лісового 

комплексу зокрема. 

Елементами забезпечення розвитку 

національного лісового господарства є 

регіони країни. Зауважимо, щодо цільових 

положень стратегічного планування процесів 

еколого-економічного розвитку потенціалу 

галузі на рівні окремих територій належать: 

створення механізмів розвитку 

лісокористування, охорона та підвищення їх 

екологічно-ресурсного потенціалу як 

необхідної умови формування економічної 

безпеки; реалізація регіональної екологічної 

політики та сталого задоволення потреб 

суспільства у природних ресурсах і послугах 

лісових екосистем. Це пов’язано з тим, що 

потенціал лісового господарства, котрий є 

складовою природно-ресурсного потенціалу 

території, фактично характеризує 

асиміляційний потенціал території [3]. 

Освоєння та відтворення як два основні 

процеси знаходять своє відображення в 

різних видах і формах господарської 

діяльності (лісівництво, лісозаготівлі, 

лісоохорона, збирання недеревних ресурсів 

лісу, лісовпорядкування, рекреаційне 

лісокористування тощо) відповідно до типу 

регіону. Розробляючи стратегію еколого-

економічного розвитку лісового 

господарства, необхідно враховувати його 

особливості згідно з наведеними вище 

основними стратегічними напрямами. 

Зауважимо, що варіативність є однією з 

головних переваг запропонованого нами 

підходу. Вона дає змогу обирати окремі 

показники для здійснення різних аналітичних 

робіт, забезпечуючи отримання потрібного 

результату.  

Тому для виконання аналізу з усієї 

сукупності показників, що характеризують 

еколого-економічну ефективність 

лісогосподарювання, нами використано два 

основних. Перший відображає економічний 

критерій, який є визначальною метою 

ведення лісового господарства, як і будь-якої 

галузі економіки, – забезпечення його 

економічної ефективності, котра 

виражається, зокрема, обсягом продукції, 

робіт і послуг. Для розрахунку взято частку 

окремого регіону в сукупному обсязі 

продукції, робіт і послуг лісової галузі 

України загалом у середньому за 2007–

2017 рр. (рис. 2). 

Своєю чергою, результативність 

виконання лісами економічних функцій 

безпосередньо залежить від обсягів продукції 

з одиниці площі лісових земель. Порівняно з 

її сукупним обсягом ситуація в розрізі 

регіонів України за цим показником дещо 

змінюється (рис. 3). Якщо за першим лідером 

є Житомирська область (середнє значення 

обсягу продукції, робіт та послуг лісового 

господарства за останні роки – 738,4 млн 

грн), то за відносним показником з одиниці 

площі земель лісогосподарського 

призначення – Чернівецька (865,5 грн/га). 
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Рис. 2. Обсяг продукції, робіт і послуг лісового господарства в розрізі регіонів України, 

середнє за 2007–2017 рр., млн грн 

 

Другий показник відображає екологічний 

аспект лісової галузі та, на противагу 

експлуатаційній, характеризує 

відтворювальні функції, що, на нашу думку, 

можна виразити у динаміці змін лісової 

площі. Щодо лісів та інших вкритих ними 

територій в Україні й надалі спостерігається 

тенденція до зростання. Зокрема, за період 

2007–2017 рр. площа лісових земель 

збільшилася майже на 130 тис. га. 
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Рис. 3. Обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства в розрахунку на 1 га лісових 

земель, 2007–2017 рр., грн/га (розроблено згідно з даними Державної служби статистики 

України) 

 

Проте наявна значна диференціація 

регіонів, як й економічних показників сфери 

відтворення й збереження лісів. Так, індекс 

динаміки площі останніх варіювався від 

                                                 
*
 Тимчасово окупована територія. 

0,26 % у Київській області до 4,3 % – у 

Кіровоградській (рис. 4). 
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Рис. 4. Індекси змін площі лісів за регіонами України, 2007–2017 рр. (розроблено згідно з 

даними Державної служби статистики України) 

 

З урахуванням двох основних індикаторів, 

що характеризують процеси освоєння та 

відтворення лісових ресурсів, для кожного 

регіону визначаються власні стратегічні 

пріоритети лісоуправління й ключові 

напрями їх реалізації (табл.). 

Таблиця 

 

Стратегічні пріоритети формування та розвитку екологічно збалансованого лісового 

господарства* 

 

Група областей за умовами 

ведення лісівництва 
Стратегія розвитку Стратегічні пріоритети 

Житомирська, Чернігівська Збереження 
Екологізація 

лісогосподарської діяльності 

Кіровоградська, Полтавська, 

Тернопільська, Луганська, 

Хмельницька, Вінницька, 

Миколаївська, Запорізька, 

Сумська 

Освоєння потенціалу 

лісового господарства 

Підвищення економічних 

корисних властивостей 

лісових ресурсів 

Рівненська, Волинська, 

Чернівецька, Одеська, 

Харківська 

Відтворення–захисту з 

поліпшенням ефективності 

лісокористування 

Екологізація 

лісогосподарської діяльності 

та підвищення економічних 

корисних властивостей 

лісових ресурсів 

Київська, Закарпатська, 

Львівська, Івано-Франківська 
Відтворення–захисту 

Екологізація 

лісогосподарської діяльності 

Херсонська, АРК, 

Дніпропетровська, Донецька 

Стратегія освоєння 

потенціалу лісового 

господарства на екологічно 

збалансованій основі 

Підвищення економічних 

корисних властивостей 

лісових ресурсів в умовах 

збалансованого відтворення 

природно-ресурсного 

потенціалу 

*Джерело: сформовано автором. 

                                                 
*
 Тимчасово окупована територія. 
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Наприклад, для Житомирської та 

Чернігівської областей – стратегія 

збереження в контексті екологізації 

лісогосподарської діяльності. Такий підхід є 

важливим щодо стратегічного управління 

суб’єктів-лідерів, оскільки на вітчизняному 

ринку лісового господарства декілька 

лісозаготівельних регіонів прагнуть 

збільшити власну частку лісогосподарських 

підприємств. 

З огляду на принципи просторової 

організації освоєння потенціалу лісового 

господарства, необхідні дослідження 

природних закономірностей та їх обліку в 

господарській діяльності, пов’язаній з 

експлуатацією лісових екосистем. Виходячи 

з категорій економічного простору, стратегія 

освоєння потенціалу лісового господарства 

передбачає формування на території нових 

просторових структур, що стосуються 

безпосередньої реалізації потенціалу 

лісового господарства, а саме заготівлі 

деревних ресурсів, переробки сировини, 

споживання недеревних ресурсів, 

використання відходів. 

Перспективні напрями стратегії освоєння 

мають також включати глибоку переробку 

деревини (механічну, хімічну, енергетичну). 

Обов’язковою умовою з огляду на 

технологічні особливості останньої є 

економічне обґрунтування її просторової 

організації, враховуючи зміни зовнішніх 

умов, регіональних можливостей та 

специфіку процесу в окремих регіонах. 

До основних завдань стратегії освоєння 

лісового потенціалу належать [4]: 

 перехід до багатоцільового, 

раціонального, безперервного, 

невиснажливого використання лісових 

ресурсів для задоволення суспільних потреб 

у частині лісової продукції та інших 

ресурсів, які певним чином залежать від них; 

 дослідження перспективних світових 

трендів, адаптація успішного зарубіжного 

досвіду освоєння лісового потенціалу в 

Україні; 

 урахування державних інтересів та 

забезпечення охорони національного 

лісового багатства; 

 багатосторонній розвиток 

регіонального господарства з підтримкою 

потенціалу лісової галузі. 

Наслідки освоєння ресурсів лісових 

екосистем обумовлюють формування 

стратегії відтворення природних ресурсів та 

розвитку захисних функцій лісового 

потенціалу (або відтворення–захисту), яка є 

основою збалансованого еколого-

економічного розвитку. Окрім цього, 

необхідно враховувати негативні впливи 

інших видів господарювання на території 

земель лісогосподарського призначення, 

котрі, зрештою, призводять до зникнення 

лісових екосистем, виснаження та деградації 

лісових комплексів. 

Негативні процеси не тільки зменшують 

власне потенціал лісового господарства в 

майбутньому, а й пригнічують його 

спроможність виконувати соціально-

природну функцію, що, у свою чергу, знижує 

соціально-економічні та екологічні 

показники лісокористування через 

погіршення якості лісових ресурсів. Також 

екстернальні ефекти лісокористування 

впливають на результативність інших видів 

діяльності, котрі залежать від показників 

довкілля, – сільсько-, водогосподарської 

тощо. 

Запропонована стратегія еколого-

економічного розвитку дає змогу повною 

мірою реалізувати соціально-природну 

функцію лісів. Це сприяє передусім 

виконанню соціально-економічної функції 

лісових екосистем у майбутньому 

(забезпечення лісоресурсного потенціалу, 

процесів поглинання й накопичення 

вуглецю, його подальша трансформація в 

енергію та тепло). Окрім цього, розвитку 

соціальних відносин, в яких лісове 

господарство виконує роль стабілізуючого 

елемента довкілля щодо збереження 

духовних та культурних цінностей. Зрештою, 

охороні й підтримці біорізноманіття, 

функціонуванню природних та штучних 

екосистем і зв’язків між ними. 

Стратегія еколого-економічного розвитку 

містить такі елементи: відтворення, охорону 

й захист лісових екосистем як основу 

піднесення багатьох видів економічної 

діяльності; забезпечення умов стійкої 

життєдіяльності з використанням 

асиміляційного потенціалу лісових 

територій; зменшення впливу негативних 

факторів та підвищення ефективності інших 

видів господарювання. 

Серед пріоритетів зазначеної стратегії 

розглядають соціально-інноваційний напрям 

реалізації захисної функції лісових 

екосистем, а саме розвиток рекреації, захист, 

збереження соціально-культурних традицій 

та звичаїв, що пов’язані з лісовим сектором. 

Стратегія еколого-економічного розвитку 
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включає також різні способи підвищення 

лісового потенціалу, функціонування лісових 

екосистем для окремих регіонів. Зважаючи 

на специфіку природного простору, 

стратегічні завдання, пов’язані зі 

збереженням лісових екосистем, повинні 

базуватись на аналізі та враховувати 

характерні ознаки територіального розвитку і 

принципи підтримки екосистемних зв’язків. 

З огляду на особливості економічного 

простору, інструменти реалізації 

сформованих стратегій передбачають 

інтеграцію елементів лісогосподарської 

діяльності в природно-економічний 

механізм, оптимізацію структури 

економічних взаємозв’язків у регіональному 

розрізі [5]. До інноваційних напрямів 

стратегії еколого-економічного розвитку 

доцільно включити також лісову генетику, 

селекцію та біотехнологію, вирощування 

лісів плантаційним способом. 

Для повноцінного відтворення лісів 

необхідне повне та своєчасне проведення 

лісовідновлювальних робіт на тих ділянках, 

що не вкриті рослинністю. З огляду на це, 

доцільно вжити комплекс аналітичних 

заходів у сфері формування потенціалу 

лісових ресурсів та порядку їх відтворення в 

процесі господарської діяльності. 

Циклічність заходів щодо лісовідновлення 

повинна забезпечити еколого-економічну 

підтримку цих ресурсів на певній ділянці для 

створення передумов стратегічного розвитку 

лісового комплексу загалом. 

Залежно від цілей використання лісового 

потенціалу організація процесів 

лісовідтворення суттєво ускладнюється. Це 

зумовлено необхідністю його впровадження 

відносно кожного ресурсу чи послуги, що 

споживаються в результаті господарської 

діяльності. Тобто відтворювальний процес 

включатиме більшу кількість підсистем, що 

ускладнить ефективну взаємодію останніх та 

досягнення максимального загального рівня 

відтворення лісових ресурсів, оскільки це 

неможливо одночасно за кожною з них [6].  

При цьому недостатньо дослідженою 

залишається проблема організації еколого-

економічного управління лісогосподарською 

діяльністю, в основу якої покладено 

розширене відтворення лісів з 

використанням інноваційних технологій у 

лісівництві та лісозаготівлях, будівництво 

лісової інфраструктури, лісовпорядкування 

тощо. 

Висновки. Виходячи з нової парадигми 

еколого-економічного розвитку лісового 

господарства, формування стратегічних 

пріоритетів має включати два 

взаємопов’язані компоненти: освоєння та 

відтворення потенціалу. Зокрема, йдеться 

про стратегічні пріоритети, що передбачають 

цільові вектори (соціально-економічний, 

екологічний). Довготривалі основоположні 

принципи екологічно збалансованого 

розвитку потенціалу лісового господарства, 

компліментарність його реалізації і 

підтримки повинні відповідати принципам 

національної лісової політики, де буде 

закріплена головна мета: збереження і 

поліпшення якості лісових екосистем на тлі 

забезпечення ефективного лісопромислового 

виробництва на інноваційній основі. 
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Проаналізовано стан забруднення атмосферного повітря у Закарпатській області, 

розкрито компонентний склад викидів шкідливих речовин. Розглянуто умови та особливості 

фінансування повітроохоронних заходів регіону, а також причини й наслідки пов’язаних з 

цим екологічних проблем. Систематизовано загрози щодо погіршення якості атмосферного 

повітря та шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: атмосферне повітря, шкідливі речовини, викиди, система моніторингу. 

 

The state of pollution of atmospheric air in the Zakarpattia region with the disclosure of the 

component composition of emissions of harmful substances is analyzed. Conditions and peculiarities 

of financing of air protection measures of the region are considered. The reasons and consequences 

of related environmental problems are revealed. The threats of deterioration of air quality and ways 

of their solution are systematized.  

Key words: atmospheric air, harmful substances, emissions, monitoring system. 

 

Постановка проблеми. Загальновідомо, 

що атмосферне повітря є життєво важливим 

компонентом довкілля, невід’ємною 

частиною середовища проживання 

переважної кількості живих організмів. 

Окрім цього, воно бере участь в екологічних 

та економічних процесах. Відтак його 

збереження належить до пріоритетних 

завдань екологічних політик багатьох держав 

світу, зокрема й України, де його охорона 

закріплена у відповідних законах [1–3] та 

Національній доповіді Уряду «Цілі сталого 

розвитку: Україна» [4]. При цьому особливої 

уваги з боку державних органів влади та 

наукових кіл потребує проблема 

інтенсивного забруднення повітря у 

прикордонних областях нашої держави, що 

зумовлено їх географічним положенням та 

кліматичними особливостями. Так, 

Закарпаття характеризується суттєвим 

зниженням якості атмосфери, що 

спричинено, по-перше, перманентною 

кризою в Україні, котра призводить до 

ігнорування законів природи та 

взаємозв’язків між людиною і навколишнім 

природним середовищем. По-друге, 

регіональними особливостями: в 

                                                 
© Химинець В., 2018 

Закарпатській області розташована низка 

інфраструктурних транспортних об’єктів – 

магістральні нафто- та газопроводи, 

транснаціональні автомобільні шляхи і 

залізничні прикордонні переходи. При цьому 

стан повітря залежить і від природних умов: 

більша частина регіону – гірська, одна 

третина території розташована в низинах, де 

повітряні маси не виходять за їх межі. 

Наприклад, унаслідок цього в м. Ужгород 

забруднюючі речовини зависають над 

містом, де понад 60 % днів у році 

спостерігається повний штиль. Відповідно до 

зазначеного виникає необхідність наукового 

аналізу наявних проблем у повітроохоронній 

сфері області та обґрунтування шляхів їх 

вирішення.  

Аналіз попередніх досліджень і 

публікацій. Вирішенню проблем охорони 

навколишнього природного середовища, 

зокрема атмосферного повітря, присвячували 

праці як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, 

зокрема: М. Хвесик, А. Степаненко, 

Г. Обиход, А. Омельченко, О. Теліженко, 

О. Балацький, З. Герасимчук, А. Качинський, 

В. Шевчук, S. Fuzzi, U. Baltensperger, 

K. Carslaw M. Carvour, A. Hughes, N. Fann та 

інші. Проте, зважаючи на євроінтеграційні 

процеси в Україні, наукового дослідження 
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потребують питання екологічного стану 

атмосфери в прикордонних регіонах, зокрема 

Закарпатській області, з урахуванням 

місцевої специфіки. 

Метою статті є дослідження еколого-

економічних проблем охорони повітря 

Закарпатської області та обґрунтування 

пропозицій щодо шляхів їх вирішення.  

Виклад основного матеріалу. Згідно з 

даними Державної служби статистики 

України в Закарпатській області 

переважають викиди від пересувних джерел 

забруднення. Насамперед це обумовлено 

відсутністю в регіоні значних промислових 

виробництв. За інформацією Міністерства 

екології і природних ресурсів України, 

найбільшими стаціонарними 

забруднювачами атмосферного повітря 

Закарпаття є інфраструктурні підприємства з 

відомчою приналежністю НАК «Нафтогаз 

України»: ПАТ «Закарпатгаз» і магістральні 

газопроводи «Прикарпаттрансгаз» 

ДК «Укртрансгаз», частка викидів від яких у 

загальному обсязі становить 68,4%, або 

2,18 тис. т (14,05 та 54,4 % відповідно). 

Отже, зниження обсягів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел залежить 

саме від об’ємів перекачаного газу та 

профілактичних ремонтних робіт на 

компресорних станціях [5]. При цьому на 

виробництвах області переважає застаріле 

технічне обладнання, в результаті чого 

знижується ефективність процесів, 

насамперед на асфальтобетонних заводах та 

потужних котельнях Мукачівських, 

Берегівських, Виноградівських, Хустських 

тепломереж і котельні Мінтранспорту і 

зв’язку України.  

Краща ситуація спостерігається на 

підприємствах з приватним капіталом та 

іноземними інвестиціями, що мають 

пилогазоочисне обладнання. До таких 

належать: Ужгородська філія ТзОВ «ЕНО-

Меблі», СП «Фішер-Мукачеве», ТзОВ «Ено-

Меблі» (м. Мукачеве), ТзОВ «Ено-Довге», 

ТзОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», 

ТзОВ «Флекстронікс», ПрАТ «Єврокар», 

ТзОВ «Ядзакі Україна» та ТзОВ «Атлант» 

(м. Хуст). 

При цьому в середньому по області одним 

підприємством у 2017 році було викинуто 

близько 15,5 т шкідливих речовин. Найбільш 

забрудненими містами виявилися Мукачеве 

(327,1 т), Ужгород (97,6 т), а також 

Ужгородський (867,4 т) і Воловецький 

(702,1 т) райони.  

У цілому впродовж останніх років у 

регіоні спостерігається значне зниження 

викидів шкідливих речовин у повітря як від 

стаціонарних, так і пересувних джерел 

(рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря у Закарпатській області, 

тис. т 
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У перші роки після розпаду СРСР 

більшість підприємств регіону зупинила або 

значно скоротила обсяги випуску продукції. 

Це, своєю чергою, призвело до суттєвого 

зменшення викидів шкідливих речовин від 

стаціонарних джерел – з 1991 по 1999 рр. 

більш ніж у 27 разів. При цьому, починаючи 

з 1995 року, переважає забруднення від 

пересувних джерел, в основному 

автотранспорту. Така ситуація 

підтверджується компонентним складом 

викидів (рис. 2). 
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Рис. 2. Компонентний склад викидів шкідливих речовин у Закарпатській області у 2017 році, 

т 

 

Так, найбільша кількість викидів 

припадає на оксид вуглецю, метан, діоксид 

азоту, що є відпрацьованими газами від 

роботи бензинових і дизельних двигунів. 

Відповідно, проблема охорони атмосферного 

повітря полягає насамперед у необхідності 

зниження викидів шкідливих речовин 

пересувними джерелами. При цьому 

дослідження й обґрунтування шляхів її 

вирішення ускладнюються припиненням у 

2016 році Держстатом України збору й 

аналізу відповідної звітності.  

Окремої уваги заслуговує якість 

атмосферного повітря у містах регіону, де 

сконцентрована основна кількість 

автомобільного та залізничного транспорту. 

Проте моніторинг за цим показником 

здійснюється лише на двох постах у 

м. Ужгород. Так, аналіз даних спостережень 

протягом року вказує на те, що основними 

забруднювачами повітря в місті є 

формальдегід, діоксид азоту, оксид вуглецю, 

пил та оксид азоту. Індекс забруднення 

атмосфери за п’ятьма основними 

шкідливими речовинами склав 7,58 (у 2015 

році – 8,33). 

При цьому останніми роками 

спостерігається скорочення фінансування 

повітроохоронних заходів, незважаючи на 

девальвацію національної валюти (табл. 1).  

З метою поліпшення екологічної ситуації 

шляхом зменшення об’ємів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в Закарпатській області розроблено 

низку районних природоохоронних програм, 

що містять заходи, котрі запропоновані 

підприємствами і в основному реалізуються 

за рахунок їх власних коштів. З метою 

встановлення оптимальних режимів горіння 

палива та дотримання екологічних 

нормативів щодо вмісту шкідливих речовин 

у димових газах на більшості виробництвах у 

2016 році виконана еколого-теплотехнічна 

наладка на паливовикористовуючому 

обладнанні. Проте оскільки викиди від 

стаціонарних джерел забруднення становлять 

незначну частку від загального обсягу, то 

проблему це не вирішує. 
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Таблиця 1 
 

Динаміка витрат на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату в Закарпатській 

області* 
 

Рік Обсяг витрат, тис. грн 
Частка від загального фінансування 

природоохоронних заходів, % 

2006 554,7 12,5 

2007 1220,4 25,6 

2008 762,9 11,6 

2009 683,1 23,3 

2010 608,4 6,2 

2011 466,5 5,5 

2012 606,9 5,1 

2013 133,2 1,7 

2014 280 5,2 

2015 - - 

2016 - - 

2017 145,1 1,0 

*Джерело: за даними Державної служби статистики України.  

 

Відповідно, існує реальна загроза 

погіршення стану довкілля області. 

Враховуючи вищезазначене, необхідно 

розробити комплекс повітроохоронних 

заходів (табл. 2). 

Таблиця 2 
 

Основні проблеми охорони атмосферного повітря  

та стратегічні заходи щодо їх вирішення в Закарпатській області* 
 

Проблема Напрям вирішення  

Закарпаття – транзитний регіон, через який 

прямують інтенсивні автомобільні та 

залізничні транспортні потоки, що призводить 

до значного забруднення повітря пересувними 

джерелами викидів, особливо на кордоні 

України та в містах обласного значення 

Максимальне впорядкування діяльності митних 

постів для пришвидшення руху транспорту між 

кордонами сусідніх держав 

Відсутність розгалуженої регіональної 

системи моніторингу за якістю атмосферного 

повітря. В регіоні розташовано лише два 

спостережні пости (в м. Ужгород), діяльність 

яких не здатна повною мірою відображати 

ситуацію в ньому 

Розроблення програми з розміщення нових 

постів спостереження. Насамперед це стосується 

міст обласного значення і населених пунктів з 

інтенсивним рухом транспорту 

Недосконалість транспортних систем міст, які 

не задовольняють масштаби сучасного 

автомобільного потоку  

Удосконалення генеральних планів розвитку міст 

регіону з урахуванням першочерговості розвитку 

транспортних схем у їх межах 

Низький рівень фінансування 

повітроохоронних заходів. Статистичні дані 

свідчать, що за останні чотири роки в 

гривневому еквіваленті воно зменшилось 

більш ніж у 4 рази. А це означає, що, 

враховуючи девальвацію, скорочення ще 

більш масштабне 

Виконання заходів щодо моніторингу за станом 

атмосферного повітря і зниження рівня викидів 

шкідливих речовин потребує збільшення обсягів 

фінансування. Найбільш ефективним вважається 

точкове фінансування, яке спрямовується на 

конкретні заходи згідно з розробленою 

стратегією охорони довкілля 

Характерна для країни в цілому низька 

екологічна обізнаність 

Покращення доступу до інформації про стан 

довкілля і впровадження екологічної обізнаності 

в начальний процес  

*Джерело: систематизовано автором.  
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Висновки. Отже, незважаючи на те, що 

порівняно з промислово розвинутими 

регіонами України навантаження на довкілля 

у Закарпатській області досить помірне, 

проблема охорони атмосферного повітря є 

надзвичайно актуальною. Насамперед це 

стосується міста Ужгород, яке в окремі роки 

займало провідні місця за індексом 

забруднення атмосфери.  

Відповідно, необхідно розробити низку 

заходів щодо розв’язання окресленої 

проблеми. Серед них розвиток транспортної 

інфраструктури в містах, оптимізація митних 

постів, нарощування обсягів фінансування 

повітроохоронних заходів, покращення 

екологічної обізнаності населення, 

розширення та вдосконалення системи 

моніторингу за станом атмосферного 

повітря. Зазначене дасть змогу не лише 

покращити стан довкілля, а й вирішити 

комплекс економічних проблем і знизити 

соціальну напруженість у регіоні.  
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