
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ” 
 

Київ - 2021 

ФОРМУВАННЯ ПЛАТФОРМИ 
СИСТЕМНИХ ВЗАЄМОДІЙ 

ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ТА РИНКОВОГО 
ЦИКЛІВ РОЗВИТКУ 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМУВАННЯ ПЛАТФОРМИ 
СИСТЕМНИХ ВЗАЄМОДІЙ 
ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ТА 

РИНКОВОГО ЦИКЛІВ РОЗВИТКУ 
 
 
 
 
 

За загальною редакцією 
академіка НААН України, доктора економічних наук, професора 

М.А.Хвесика 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ - 2021 
 



УДК338.242: 502.33 
ББК 65.9  
 
Формування платформи системних взаємодій природоресурсного та 
ринкового циклів розвитку/ [за заг. ред. д.е.н., проф., академіка НААН 
України М.А. Хвесика]. – К.: Державна установа “Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 
України”, 2021. – 360 с. 
 
 
В монографії розроблено засади формування платформи системних 
взаємодій природоресурсного та ринкового циклів розвитку. Розроблено 
алгоритм інтеграціїприроднихресурсів до ринковогосередовища, 
щопередбачаєпроходженняприродним ресурсом етапівзізміноюїхпозицій і 
формування рис ринкового активу. Досліджено можливість функціонування 
платформенних ринків. Проведено 
компаративнийаналізособливостейприродного ресурсу і його формацій в 
умовах ринку. Визначено шляхи 
посиленняпотенціалуінтеграціїприроднихресурсів до зонивпливу ринку. 
Сформовано інституціональні засади функціонування платформи системних 
взаємодій. Досліджено систему інструментів і заходівінноваційного 
спрямування розвитку платформи взаємодій. З метою поліпшення 
функціонування платформ актуальною є імплементація зарубіжного досвіду. 
Монографія може бути корисною для науковців, діяльність яких пов’язується 
з питаннями економіки природокористування, фахівців державного 
управління, неурядових організацій, студентів вищих навчальних закладів, 
інших зацікавлених осіб. 
 

Рекомендовано до друкурішеннямученої ради  
Державноїустанови “Інститутекономікиприродокористування та 

сталогорозвиткуНаціональноїакадемії наук України” 
протокол № 10від24 листопада 2021 р. 

 
Рецензенти:  
Й.М. Дорош, д.е.н. проф. (Інститут землекористування НААН України); 
Т.О.Євсюков, д.е.н., доц. (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України); 
Л.В. Левковська, д.е.н., с.н.с. (Державнаустанова 
“Інститутекономікиприродокористування та 
сталогорозвиткуНаціональноїакадемії наук України”) 
 
ISBN978-966-02-8973-4 
Державнаустанова“Інститутекономіки 
природокористування та сталогорозвитку 
Національноїакадемії наук України”, 2021 



ПЕРЕДМОВА 
 
Природні ресурси є одними з пріоритетних у забезпеченні сталого 

функціонування держави в цілому. Їхістотна інтегрованість до економічного 

обороту,включеністьу більшість сфер функціонування, позиціювання як 

фактора розміщення продуктивних силформують передумови до зарахування 

цих ресурсів до групи унікальних і ключових для держави.  

Важливість природних ресурсів підкреслено і в документах ООН, 

зокрема, Цілях сталого розвитку2016-2030 рр., коли вагома кількість цілей 

пов’язується саме з природними ресурсами. Часто звертається у доповідях до 

питань природних ресурсів і генсек ООН АнтоніуГуттереш.  

Важливе значення природних ресурсів і для розвитку економіки 

України, коли саме ці ресурси формують цілі галузі виробництва або 

економічні профілі регіонів. Зокрема, важливою є роль природних ресурсів 

для АПК, переробної промисловості, інших галузей. Важливу роль 

відіграють природні ресурси як чинник формування фінансових потоків до 

бюджетів, в процесі експортно-імпортних операцій.  

Не зважаючи, що є така роль, у сфері використання природних ресурсів 

виникло ряд проблем.Однією з таких є низькі параметри їхвикористання. І це 

є результатом державної політики регулювання, яка за роки незалежності не 

набула рис комплексності, системності та послідовності, що призводить до 

суттєвих перекосів та невідповідностей.  

Разом з тим, у державінаявнийзначнийпотенціал до 

трансформаціїіснуючоїсистеми природокористування. В цьому сенсі важливо 

сформувати такий каркас природокористування, який би дозволив поєднати 

позитивні напрацювання та інноваційні підходи, що мають потенціал змін. 

Важливим є дослідження можливостей упровадження нових інструментів 

регулювання, що сформує передумови для посилення фінансових потоків до 

бюджетів. 

Враховуючи поточну економізацію сфер розвитку, подібні процеси 

торкаються і природних ресурсів, що зумовлює можливість їх інтеграції. В 



цьому сенсі перспективним виступає дослідження системних аспектів цих 

процесів та їх особливостей.  

Зокрема, важливим системним аспектом є той факт, що сировинні 

позиції земельних і лісових ресурсів поступово зменшують вагу і 

актуалізуються позиції ринкові.Актуалізація ринкових позицій є 

передумовою для проявуіншихпроцесів і виступає фактором 

становленняплатформи. Ці питання потребують дослідження, адже, за умови 

розрахунку і проведення оцінки цих процесів, сприяють параметризації 

інтеграційних процесів. Актуальною є компарація окремо для земельних і 

лісових ресурсів. 

Логічноприпустити, щопитанняінкорпорації в сучасних умовах є 

проблемними, що зумовлюється впливом поточних процесів. Зокрема, 

можливо виокремити цілий ряд інституціональних пасток, низьку державну 

підтримку. Але, разом з тим, є вагомийзапитзісторонибізнесу для 

проведенняцих процедур. Крім того, досвід зарубіжних держав показує, що 

процеси інкорпорації є перспективними і є хороші шанси їх успішної 

імплементації і проходження. 

Важливою умовою при інтеграції природного ресурсу до зони впливу 

ринку є дослідження тих інтересів, бонусів, що переслідують і природний 

ресурс і ринок. Адже, якщо ці інтереси, переваги будуть слабкі, то і сенс в 

інтеграції теж буде слабким. Іншими словами, важливим є питання: що 

корисного для природного ресурсу і ринку при інтеграції?Подібні питання 

локалізовані в системі пріоритетних для природокористування. Потребують 

свого вивчення й заходи та інструменти, що уможливлюють подібні процеси. 

Після проходження етапу інкорпорації природний ресурс потрапляє до 

ринкового середовища. За умови незмінності курсу, постає питання його 

подальшої імплементації в ринкове середовище. Підприємництво якраз і 

виступає важливою передумовою до проходження інших етапів. Якщо 

природний ресурс буде включений до цих процесів, то будуть встановлені 



зв’язки з державними і приватними структурами, формуватимуться потужні 

грошові засоби.  

Можливо припустити, що підприємництво за участі природних 

ресурсів може реалізуватися за допомогою державного і приватного капіталу. 

Як приклад, державний капітал грає провідну роль в підтримці 

функціонування держпідприємств з вирощування і перероблення (державні 

агропідприємства, лісництва). Приватний представлений більш широким 

спектром формацій – тут і приватне користування і агрохолдинги, можливе 

входження природних ресурсів до ланцюжків приватного банкінгу, 

інвестиційних фондів. Щодо агрохолдингів, то вони широко представлені в 

державі. Зокрема, в 2018 р. в державі працює 85 агрохолдингів. Лідером за 

земельним банком є компанія Kernel. 

Важливо зауважити, що якщо це якщо це суб’єкт державного капіталу, 

то перспективи зосереджуються в основному в сфері ощадливих технологій, 

збереження екології, тут актуальність прибутку не є основною. Приватні 

установи ж більшою мірою орієнтовані і очікують прибутку, тому і 

перспективи спрямовані в сферу формування нових програм, завоювання 

нових сегментів ринку.  

Актуальним етапом є становлення ринку природно-ресурсних засобів. 

В теоретичному сенсі подібним засобом може виступати природний ресурс, 

що включений до економічного обігу, генерує грошові резерви і формує 

економічні переваги (дохід). Умовно кажучи, становлення цього етапу 

виступає мов 2 формацією розвитку природного ресурсу в умовах ринку 

(природний ресурс → формування ринку природно-ресурсних засобів → 

природний ресурс як засіб ринкової економіки).  

Важливою рисою становлення природно-ресурсних засобів є зростання 

вартісних показників. За умови поступового розвитку і збільшення його 

участі в економічному функціонуванні вартість природно-ресурсних засобів 

вже буде більшою за вартість власне природного ресурсу. Ринкові процеси, 

таким чином, сприяють зростанню вартості. Порівнюючи можливості 



зростання вартості для земельних і лісових ресурсів, можемо дійти висновку, 

що подібний потенціал для земельних ресурсів є вищим за лісові, що 

зумовлено впливом процесів різного спрямування. 

Позиціювання природного ресурсу як засобу ринкової економіки 

виступає важливою формацією для природного ресурсу. Важливо зауважити, 

що природно-ресурсний засіб зберігав природно-ресурсний базис 

(походження), хоча і за посилення ринкових позицій, то вже природний 

ресурс як засіб ринкової економіки здійснює “відрив” з цих позицій. Він 

більшою мірою інтегрується до ринку і набуває рис певного самостійного 

“гравця”. Подібні явища притаманні для країн з високим рівнем розвитку, з 

усталеними постіндустріальними формаціями. Участь природних ресурсів в 

функціонуванні інвестиційних фондів, бірж можуть сприяти розвитку 

подібної формації. Вивчення цього досвіду є корисним з метою розроблення 

нових засад розвитку систем природокористування. 

Зауважимо, що становлення цієї формації передбачає і ряд супровідних 

процесів, зокрема, крім зростання вартості, посилення генерації грошових 

потоків, капіталізацію. Важливим є і питання корпоратизації, розвитку 

бізнес-проектів за участі природних ресурсів.  
За умови, що природний ресурс успішно проходить етапи (формації) 

розвитку в ринковому середовищі, постає питання “місця” їхнього 

функціонування, розкриття потенціалу. Подібним місцем може виступати 

платформенний ринок, що виступає інституціональною основою для 

розкриття потенціалу різних формацій природного ресурсу.  

У змістовному сенсі платформенний ринок передбачає певне 

середовище з необхідною інфраструктурою для поліпшення функціонування 

різних суб’єктів (зокрема, природних ресурсів і бізнесу) з метою реалізації 

спільних цінностей.  

Для сучасного етапу платформенні ринки можуть розвиватися за участі 

різних формацій природного ресурсу. За умови, що держава не визначається 

хорошими умовами розвитку (сировинна економіка, інституціональне 



середовище…..), то є приклади включення до платформенних ринків і просто 

первинної формації природного ресурсу. Враховуючи це, платформенні 

ринки передбачають виокремлення рівнів, що потребує дослідження. 

Зокрема, для першого (базового) рівня актуальним є позиціювання власне 

природного ресурсу з його сировинними позиціями, похідного рівня – 

передбачається використання можливостей формування ринку природно-

ресурсних засобів, інноваційного – позиціювання природного ресурсу як 

засобу ринкової економіки.  

З метою імплементації позицій дослідження важливим є розроблення 

пріоритетів управління і певних системних засад їх упровадження в 

практичну площину. Актуальними питанням є формування моделей 

використанняприроднихресурсів з врахуваннямможливостідотримання 

позицій стейкхолдерів. Для розроблення моделей 

використанняприроднихресурсів (з можливостями їх інтеграції до зони 

впливу ринку) важливо врахувати особливості природокористування, позиції 

природного ресурсу, можливість використання інструментів регулювання, 

рівень взаємодії природного ресурсу і ринку. 

Потребують дослідження і питання формування рамкових меж 

платформи природоресурсного та ринкового циклів розвитку. За своїм 

конструктом платформа передбачає виокремлення двох рівнів – 

функціональний і секторальний. Перший з них передбачає врахування різних 

етапів розвитку природного ресурсу в межах ринку, супровідні процеси, а 

другий – різні масштаби прояву цих процесів.  

Важливою передумовою становлення платформи є розбудова 

інституціонального середовища. Зауважимо, що платформа формується з 

врахуванням різних елементів (консервативного характеру, прогресивного). 

Враховуючи це, інститути, що забезпечують функціонування платформи, 

також повинні акцептувати цю особливість. Зокрема, до елементів 

консервативного рівня можливо зарахувати ті процеси і явища, що вже 

присутні в інституціональному полі держави. Прогресивні ж можуть 



поліпшити функціонування природних ресурсів і ринку, платформенних 

ринків, але поки що перебувають в процесі формування. Це можуть бути 

інноваційні хаби, нові інституції (агентства), цифрові рішення, різні 

колаборації.  

Пріоритетну роль грають інноваційні засоби й інструменти. 

Інноваційні заходи – це система заходів, що орієнтована на врахування нових 

властивостей і особливостей платформи. Вони базуються з врахуванням цих 

нових властивостей. Які це нові властивості? Це і спроможність (в межах 

платформи) зі сторони ринку до спільного розвитку з природними ресурсами, 

висока швидкість цих процесів, цифровізація, посилення фінансизації.  
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