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ВІД АВТОРІВ

Навчальний посібник «Регіональна економіка та природокорис-
тування» містить у собі концентрований виклад основних розділів 
курсу «Регіональна економіка» Галузевого стандарту вищої школи 
Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціаль-
ностями напрямку 0501 – «Економіка і підприємництво», затвер-
дженого 17.06.2006 р.

Метою курсу є формування знань щодо теоретичних і практич-
них задач територіальної організації продуктивних сил України, 
сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки, а 
також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.

Завданнями курсу є засвоєння теорії регіональної економіки і 
регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної 
політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву струк-
туру господарчого комплексу України та її регіонів; об’єктивну не-
обхідність раціонального і ефективного використання природних, 
науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння 
принципів раціонального природокористування та охорони навко-
лишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, еколо-
гічні нормативи і стандарти.

Зміст дисципліни розкривається в темах, що викладені у запро-
понованій програмі курсу «Регіональна економіка». Навчальний 
посібник підготовлений фахівцями кафедри міжнародних економіч-
них відносин Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна (доктор географічних наук, професор Голіков А. П., канди-
дат географічних наук, доцент Черномаз П. О.) і кафедр менеджмен-
ту на транспорті та економіки залізничного транспорту Української 
державної академії залізничного транспорту (доктор економічних 
наук, професор Дейнека О. Г., доктор економічних наук, професор 
Позднякова Л. О.).

Автори висловлюють свою вдячність рецензентам навчального 
посібника «Регіональна економіка та природокористування».
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РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ «РЕГІОНАЛЬНА 
ЕКОНОМІКА»

№/ 
№

Тема
Загальний обсяг

Години Кредити

1.
Частина перша «Регіональна економіка та 
регіональна політика»

90 2,5

1.1
Теоретичні та методологічні основи 
регіональної економіки

14,0

1.2 Аналіз регіонального розвитку 14,0
1.3 Конкурентоспроможність економіки регіону 12,0

1.4
Регіональний маркетинг і транскордонне 
співробітництво

14,0

1.5 Стратегія економічного розвитку регіону 10,0
1.6 Економічне районування 12,0

1.7
Регіональний аналіз соціально-економічного 
розвитку України

14,0

2
Частина друга «Основи екології та 
природокористування»

90 2,5

2.1
Теоретико методологічні основи екології та 
природокористування

9,0

2.2
Закономірності, принципи та проблеми 
природокористування

9,0

2.3 Планування відтворювання природних ресурсів 9,0

2.4
Природокористування та науково-технічний 
прогрес

9,0

2.5 Відходи, їх розміщення і утилізація 9,0

2.6
Вплив підприємства на навколишнє 
середовище

9,0

2.7 Економічна оцінка природних ресурсів 9,0
2.8 Екологічна оцінка матеріального виробництва 9,0

2.9
Еколого-економічна.ефективність 
природокористування

9,0

2.10
Світові екологічні проблеми та задачі 
природокористування

9,0
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ЧАСТИНА І. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Понятійний апарат регіональної економіки, 
її зв'язок з іншими науками

Поняття «регіональна економіка» може розглядатися у двох 
сенсах – як науковий напрямок і як територіальний підрозділ на-
ціонального господарства.

Як науковий напрямок, згідно з існуючими визначеннями, регі-
ональна економіка є галуззю знань на межі економіки та суспільної 
географії, що вивчає закономірності й особливості розміщення про-
дуктивних сил, формування ареалів збуту продукції, регіонального 
економічного розвитку [4, с. 31].

Кожна наука має обєкт, предмет та методи дослідження.
Об'єктом дослідження, зазвичай, називають незалежні від лю-

дини матеріальні предмети, явища або категорії об'єктивної дійснос-
ті, які входять у сферу людської діяльності та освоюються суб'єктом 
пізнавально і практично.

Об'єктами регіональної економіки виступають регіони різного 
масштабу – федеральна земля, автономна республіка, провінція, об-
ласть, район, населений пункт.

Предмет дослідження – це ті аспекти, властивості й відносини, 
які вивчає наука або дисципліна, тобто той кут зору, під яким роз-
глядається об'єкт.

Предмет регіональної економіки – економічний розвиток ре-
гіонів, котрий відбивається в низці соціально-економічних показ-
ників, які характеризують територіальну організацію економічних 
процесів у даному регіоні, соціально-економічну ефективність та 
кінцеві фінансові результати діяльності підприємств і організацій, 
що знаходяться в регіоні.

Безпосереднім предметом дослідження регіональної економіки 
виступає сукупність економічних, соціальних факторів та явищ, що 
обумовлюють формування й розвиток продуктивних сил і соціаль-
них процесів у межах конкретних регіонів.
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Регіональна економіка та природокористування

Як територіальний підрозділ господарської діяльності регіо-
нальна економіка – структурна складова національної економіки, 
що функціонує в межах певної території (регіону).

За І. В. Челноковим під регіональною економікою слід розуміти 
конституційно закріплений територіально-господарський комплекс, 
що включає в себе взаємозалежну сукупність підприємств, органі-
зацій домашніх господарств, а також відповідну їм інфраструктуру, 
незалежно від форм власності й відомчої підпорядкованості. На від-
міну від національного господарства, регіональній економіці влас-
тиве деяке усічення, недостатня комплексність, більш рельєфно 
виражена народногосподарська спеціалізація у вигляді «монокуль-
турності».

Суб'єкт (від лат. subjectus – той, що лежить унизу, що перебу-
ває в основі) – носій предметно-практичної діяльності й пізнання 
(індивід або соціальна група), джерело активності, спрямованої на 
об'єкт. В регіональній економіці ними є органи управління регіону 
(регіональні органи державної влади й місцевого самоврядуван-
ня), у ролі яких виступають як колективні інститути (парламенти, 
місцеві ради, адміністрації тощо), так і індивідуальні представники 
державної й регіональної влади (президенти, прем'єр-міністри, гу-
бернатори, мери та ін.). У деяких випадках суб'єктами регіональної 
економіки можуть виступати також окремі установи, організації й 
підприємства, що суттєво впливають на економічний розвиток ре-
гіону.

Регіон (від лат. regio (regionis) – область, країна) – це територія, 
яка за сукупністю явищ або ознак відрізняється від інших територій 
і характеризується єдністю, взаємозв'язком елементів, що її склада-
ють, і цілісністю, що є закономірним результатом її розвитку. Однак 
наведене визначення не є однозначним. В різних країнах воно розу-
міється по-різному.

Під «регіоном» у нашій країні розуміють частину державної те-
риторії, яка має певні природно-кліматичні, економічні, етнокуль-
турні, історичні та інші особливості. У просторовому аспекті він 
може збігатися з територією адміністративно-територіальних утво-
рень (областю, низовим адміністративним районом, містом) або по-
єднувати їх разом, однак, оскільки це частина державної території, 
він не може виходити за межі країни. Ще більш конкретне визначен-
ня регіону подано в Концепції державної регіональної політики – це 
Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь.
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Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

Згідно з визначенням, даним у Хартії регіоналізму, прийня-
тій Європейським парламентом в 1988 р., регіоном є «...гомогенний 
простір, який має фізико-географічну, етнічну, культурну, мовну 
спільність, а також спільність господарських структур та історичної 
долі».

Наведене визначення з Європейської хартії регіоналізму в ціло-
му збігається з розумінням поняття регіон у нашій країні. Відмін-
ність лише в тому, що у вітчизняному викладі замість «гомогенного 
простору» використовується поняття «частина державної терито-
рії». Але в цій відмінності, напевне, й полягає принципово різний 
підхід до завдань і ролі регіональної політики та форм її здійснення 
в країнах ЄС і в Україні. Європейське розуміння регіону як гомо-
генної, тобто однорідної, території дозволяє території регіону «ви-
ходити» за межі державних кордонів, а отже, й здійснювати функції 
міжнародного характеру, виконуючи рішення наднаціональних ор-
ганів правління. У нас усе це обмежується рамками національних 
кордонів.

Регіон як цілісне соціально-економічне територіальне утво-
рення може мати характерні, властиві тільки йому, риси розвитку, 
структуру господарства й народногосподарську спеціалізацію. Він 
же може мати й свої специфічні проблеми. Тому від того, наскіль-
ки правильно й вдало визначені регіони, ступінь відповідності їх 
системі адміністративно-територіального устрою країни, а також 
сформульовані критерії їх розвитку, багато в чому залежить успіх 
реалізації регіональної політики.

У наукових дослідженнях і в практичних розробках як тер-
мін часто використовується «район», що залежно від поставленої 
мети може бути інтегральним суспільно-географічним (економіко-
географічним, соціально-економічним) або галузевим. З допомогою 
районів реалізується певна державна політика (економічна, соціаль-
на, екологічна тощо), розробляються й втілюються в життя окремі 
програми.

Інтегральний суспільно-географічний район – це значна час-
тина території країни, цілісна ланка її господарства, що характери-
зується певною спеціалізацією й комплексно-пропорційним розви-
тком діяльності людини [17, c.112].

Суспільно-географічне районування може здійснюватися на 
трьох рівнях і, відповідно, може бути: макро-, мезо-, мікрорайону-
ванням (рис. 1.1).
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Галузеве 
районування

Інтегральне 
районування

Міжгалузеве 
районування

Макрорайони:
господарська зона, 

група основних 
районів

Мезорайони: АРК, 
область, конурбація, 
велика міська агло-

мерація

Мікрорайони: група 
низових адміністратив-
них районів, окремий 
низовий район, пром-

вузол, центр, пункт

Рис. 1.1. Схема суспільно-географічного районування за М. Д. Пістуном [17].

У практичній площині – для прогнозування, програмуван-
ня, планування й управління – особливе значення мають мезо-
райони. Їхньою основою виступають, як правило, територіальні 
соціально-економічні системи, районоутворюючою основою яких є 
виробничо-територіальні комплекси. У ряді країн світу соціально-
економічними районами часто виступають так звані «програмні ра-
йони», у межах яких здійснюються спеціальні соціально-економічні 
проекти з розвитку їх продуктивних сил.

Галузеві райони – це економічні простори певної народно-
господарської спеціалізації. Ними можуть виступати, приміром, 
сільськогосподарські зони (картоплярства, виноградарства та ін.), 
промислові райони (машинобудування, чорної металурги та ін.), во-
догосподарські райони тощо.

У деяких випадках райони можуть являти собою географічні 
простори у вигляді вільних (спеціальних) економічних зон (ВЕЗ) і 
територій пріоритетного розвитку (ТПР).

У сукупності інтегральні суспільно-географічні й галузеві райо-
ни утворюють просторову організацію продуктивних сил, яка ви-
ступає територіальною основою регіональної політики.

Із процесом виділення регіонів і здійсненням регіональної полі-
тики пов'язане поняття регіоналізація. Регіоналізація, у звичайно-
му розумінні, тотожна поняттю «районування», тобто просторової 
або просторово-часової диференціації території, за допомогою чого 
здійснюється виділення регіонів і районів.

Регіоналізація може здійснюватися як усередині одної держави, 
так і в міжнародних масштабах у вигляді регіональних (субрегіо-
нальних) інтеграційних утворень.
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Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

Мета регіональної економіки і регіональної політики – забез-
печення високої якості життя населення регіону завдяки досягнен-
ню гармонійного, сталого розвитку природної, економічної та соці-
альної підсистем регіону.

Завдання регіональної економіки як наукового напрямку по-
лягають у вивченні:
• загальних закономірностей і територіальних умов відтворення 

економіки регіону;
• умов, особливостей і ефективності комплексного розвитку тери-

торіального господарства;
• розвитку й функціонування економіки регіону в системі єдино-

го економічного простору держави;
• зовнішніх економічних зв'язків у територіальному вимірі й зо-

внішнього середовища системи регіональної економіки;
• економічного потенціалу регіону, його конкурентоспроможнос-

ті, інвестиційної й інноваційної привабливості;
• регіональних ринків ресурсів, товарів і послуг, маркетингу регі-

ону;
• управління регіоном у системі ринкових відносин;
• фінансового механізму й стратегії розвитку регіону [10, с. 20-

21].
Зв'язок регіональної економіки з іншими науками.
Оскільки регіональна економіка перебуває на межі економіки й 

суспільної географії, вона має тісні зв'язки, з одного боку, з низкою 
економічних наук, а з іншого – з низкою суспільно-географічних 
наук.

Багато базових теоретичних передумов регіональна економіка 
черпає з економічної теорії, що вивчає закономірності різних сис-
тем людських відносин у процесі виробництва й розподілу матері-
альних благ. Як самостійна наука економічна теорія склалася тіль-
ки в XVII–XVIII століттях. До кінця XIX ст. загальноприйнятою 
назвою економічної теорії був термін «політична економія», який 
запровадив французький мислитель Антуан де Монкретьєн, який в 
1615 р. опублікував «Трактат політичної економії». Політична еко-
номія в цьому випадку означає наука про державне (суспільне) гос-
подарство («політичний» тут від грецького «політія» – держава).

Можна стверджувати, що в основі регіональної економіки ле-
жить макроекономіка – складова частина економічної теорії, яка 
вивчає великомасштабні економічні явища, такі, як виробництво ва-
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лового національного продукту й національного доходу, інфляція, 
безробіття, економічне зростання, державні доходи, витрати, грошо-
вий обіг тощо.

З іншого боку, просторова інтерпретація економічних явищ не-
можлива без напрацювань суспільної (соціально-економічної) 
географії та її галузевих наук – географії населення, природних 
ресурсів, промисловості, сільського господарства, транспорту, сфе-
ри обслуговування та ін. Зокрема, регіональна економіка широко 
користується розробленими економіко-географами теоретичними 
положеннями про економіко-географічне положення, економічне 
районування, територіально-виробничі комплекси, територіальні 
соціально-економічні системи.

Для дослідження регіональної економіки застосовуються за-
роджені в лоні суспільної географії методи регіонального аналізу, 
під яким розуміється економіко-географічний аналіз факторів регі-
онального розвитку для пізнання закономірностей і особливостей 
формування конкретних районів з метою визначення раціональних 
шляхів соціально-економічного становлення [3, с. 42].

В індустріальних країнах Заходу подібний напрямок відомий 
під назвою регіональної науки. Регіональна наука – це наукова 
школа, яка вивчає просторові аспекти соціальних, економічних, по-
літичних і культурних явищ за допомогою математичних методів 
і методів регіонального аналізу. Концепцію регіональної науки за-
пропонував у 1950-х рр. американський регіоналіст Уолтер Айзард 
(Ізард) як міждисциплінарний напрямок на межі економіки, соціо-
логії та суспільної географії [8]. Сам він даний термін трактував до-
сить широко: «…назва «регіональна наука» повинна показати, що ця 
дисципліна не вкладається в рамки ніякої іншої суспільної науки, 
кожна з яких має свій характерний підхід до досліджуваних явищ: 
вона пов'язана з регіональною економікою, екологією, теоретичною 
географією, регіоналізмом і низкою інших суспільних наук і разом з 
тим помітно відрізняється від них» [5, с. 68].

У вирішенні питань регіонального маркетингу регіональна еко-
номіка має тісний зв'язок з маркетинговою географією – приклад-
ною суспільно-географічною наукою, яка вивчає закономірності те-
риторіальної організації виробничо-споживчого комплексу та його 
особливості в різних країнах і регіонах [23, 24].

Прикладні завдання регіональної економіки багато в чому збі-
гаються із завданнями дисципліни «розміщення продуктивних 
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сил», яка перебуває в тісному зв'язку із соціально-економічною гео-
графією та вивчає просторові аспекти розвитку суспільного вироб-
ництва, закономірності, особливості та ефективність просторового 
розміщення й розвитку продуктивних сил, соціально-економічного 
розвитку регіонів і територіальної організації господарства.

Слід зазначити, що деякі вчені виділяють таке родове поняття 
для комплексу наук, об'єктом яких є регіон, як регіоналістика, 
вважаючи регіональну економіку її частиною. Водночас, на думку 
російського регіоналіста О.Г. Гранберга [5], регіональна економіка 
перебуває на перетині економіки й регіоналістики.

Нарешті, втілення в життя результатів досліджень регіональної 
економіки пов'язане з регіональною політикою. На регіональний 
розвиток країни, територіальні відмінності в її господарській діяль-
ності та життя населення впливають багато природних і соціально-
економічних факторів. До найбільш важливих з них можна відне-
сти природно-ресурсний, демографічний, науково-інтелектуальний 
потенціал, а також спеціалізацію й територіальну структуру госпо-
дарства, розселення населення, ступінь урбанізації території, гео-
графічне й геополітичне положення регіонів, їх інфраструктурне 
забезпечення. Роль і значення даних факторів у часовому й просто-
ровому аспектах може суттєво змінюватися. Тому їх вибір і ефек-
тивне використання в інтересах регіонального розвитку – найваж-
ливіше завдання регіональної політики.

Працями багатьох закордонних і вітчизняних учених розробле-
ні теоретичні положення й методологічні принципи регіональної 
економіки і регіональної політики. Істотний внесок до них здійсни-
ли економісти І. Тюнен, Т. Паландер, У. Айзард (Ізард), Г. Мюрдаль, 
Г. Балдершейм, К. Сталберг, П. Кругман, Д. Паєлінк, С. Поллард, а 
також географи А. Амін, В. Бунге, А. Вебер, А. Льош, В. Кристаллер, 
П. Хаггет та ін. Серед українських і російських економістів і геогра-
фів слід відзначити М.В. Багрова, Г.В. Балабанова, М.К. Бандмана, 
М.М. Баранського, Ю.Н. Гладкого, А.П. Голікова, Б.М. Данилишина, 
М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, М.М. Колосовського, С.І. Іщука, 
Ю.В. Макогона, М.З. Мальського, К.В. Мезенцева, О.В. Мрінської, 
В.П. Нагірної, Л.М. Німець, Я.Б. Олійника, М.Д. Пістуна, В.А. Попо-
вкіна, Д.М. Стеченка, О.Г. Топчієва, О.І. Чистобаєва, О.І. Шаблія та ін.

Аналіз існуючих трактувань регіональної політики дозволяє зу-
пинитися на двох її основних визначеннях – науковому й офіційно-
му державному.
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У першому випадку регіональна політика – це розробка й реа-
лізація в державних масштабах системи заходів для збалансованого 
соціально-економічного розвитку територій, створення сприятли-
вих передумов функціонування господарських об'єктів, а також на-
лежних соціальних і економічних умов життєдіяльності населення.

В офіційному викладі державна регіональна політика є систе-
мою заходів, що здійснюються органами виконавчої влади й органа-
ми місцевого самоврядування для ефективного управління еконо-
мічним і соціальним розвитком України та її регіонів – Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя  .

Узагальнюючи сутність даних визначень, можна констатувати 
наступне: державна регіональна політика – це політика держави з 
політичного, правового, соціального й економічного розвитку краї-
ни в просторовому (регіональному) аспекті, яка відбиває як взаєми-
ни між державою й регіонами, так і взаємини регіонів між собою. 
Вона може проводитися на трьох рівнях:
• державному, тобто з активною участю центру в регіональному 

розвиткові;
• регіональному – внутрірегіональний розвиток на основі наяв-

них повноважень і засобів регіонів;
• локальному – політика органів місцевого самоврядування (у за-

кордонних європейських країнах – муніципальна політика).
Соціально-політичні цілі в регіональній політиці є визначаль-

ними, але при цьому вони сполучаються з економічними, екологіч-
ними, військово-стратегічними, зовнішньоекономічними.

У сучасну епоху регіональна політика є складовою частиною на-
ціональної стратегії соціально-економічного розвитку більшої час-
тини держав світу.

Головний спонукальний мотив і основна мета держави в регіо-
нальній політиці – зменшити відмінності в рівні життя населення 
регіонів, забезпечити соціальну справедливість у територіальному 
аспекті. При цьому повинні враховуватися інтереси загального еко-
номічного підйому країни, підвищення якості життя всього її на-
селення, а також вирішення проблем депресивних районів з одно-
часним стимулюванням економічного росту найбільш розвинених 
регіонів.

На жаль, на практиці антиподом шляхетної мети – забезпечен-
ня соціальної справедливості в територіальному аспекті – виступає 
економічна ефективність: чим вище рівень витрат на допомогу від-
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сталим регіонам, тем нижче загальнонаціональні економічні резуль-
тати.

Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, 
прийнятою Радою Європи в 1985 р. й ратифікованою Україною в 
1997 р., регіональна політика спрямована на:
1. Збалансування соціально-економічного розвитку регіонів.
2. Поліпшення якості життя населення.
3. Ефективне управління природними ресурсами.
4. Раціональне використання земель.
5. Створення умов для міжрегіонального й міжнародного співро-

бітництва.
При цьому пануючим принципом є повсюдність місцевого само-

врядування.

1.2. Методи, що використовуються в регіональній економіці

Метод (від грецьк. με οδος – шлях дослідження, теорія, вчен-
ня) – спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного 
завдання; сукупність прийомів або операцій практичного чи теоре-
тичного освоєння (пізнання) дійсності. У науковій літературі виді-
ляють чотири рівні методів:
• філософський (загальнонауковий);
• міждисциплінарний (загальний для декількох галузей знання);
• конкретно-науковий (спеціальний);
• методико-технічний.

Поєднання в певній пропорції методів різних рівнів становить 
основу будь-якого наукового дослідження.

12.1. Системний підхід – напрямок методології наукового пізнання 
й соціальної практики, в основі якого лежить розгляд об'єктів як систем; 
він орієнтує дослідження на розкриття цілісності об'єкта, на виявлення 
різноманітних типів зв'язків у ньому та зведення їх в єдину теоретичну 
картину. Принципи системного підходу знайшли застосування в біоло-
гії, екології, психології, кібернетиці, техніці, економіці, управлінні.

Відповідно до системного підходу навколишня дійсність роз-
глядається як цілісна система, що перебуває в безперервному роз-
витку, а всі її елементи взаємопов’язані, взаємообумовлені й вза-
ємозалежні. Під системою розуміється сукупність взаємозалежних 
компонентів або частин, що утворюють єдине ціле, та відносин між 
ними. Формально будь-яку систему можна представити в наступно-
му вигляді:
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S X R Ri i ij= ( ),, ,

 
де Xi= (xi1, xi2, ..., xin ) – множина елементів, що входять до систе-

ми; Ri= (ri1, ri2, ..., rin) – множина відносин між елементами системи, 
що охоплюють як функції, так і властивості елементів; Rij= (rij1, rij2, ..., 
rijn) – множина відносин між множинами Xi та Xj, причому Xj= (xj1, xj2, 
..., xjn) – множина елементів, що не відносяться до системи (якщо ж 
зв’язки із зовнішнім світом відсутні, то система є закритою).

Кожна система функціонує в певному середовищі, що впливає 
на її внутрішній стан за допомогою факторів («вхід системи»). Зво-
ротний вплив системи на навколишнє середовище характеризується 
значенням вихідних параметрів («вихід системи»). Шляхом деком-
позиції будь-яку систему можна розділити на підсистеми (компо-
ненти), установити їхню ієрархію, а також виділити її елементи, далі 
неподільні на частини (у даному дослідженні). До головних харак-
теристик системи відносять її мету, функцію й структуру. Мета сис-
теми – це бажаний стан її виходів. Функція системи відбивається 
в зміні її можливих станів. Структура системи визначається роз-
міщенням і взаємозв’язками компонентів при виконанні нею своїх 
функцій.

Основна процедура системного аналізу – побудова узагальне-
ної моделі, що відображає взаємозв’язки реальної ситуації; технічна 
основа системного аналізу – обчислювальні машини й інформацій-
ні системи. У 1950-х рр. системний аналіз уперше був застосований 
саме в економіці й сфері управління, а також при вирішенні проблем 
освоєння космосу.

Регіональна економіка розглядає регіон як територіальну (ре-
гіональну) соціально-економічну систему (ТСЕС).

ТСЕС є економічно й соціально взаємозалежною просторовою 
комбінацією елементів суспільного відтворення, що функціонує на 
певній території й включена в систему географічного поділу праці.

ТСЕС – це складні, відкриті, динамічні системи, що мають вхід і 
вихід, зворотний зв’язок, мають властивості самоорганізації й само-
розвитку. У кожній з них виділяються функціональні й територі-
альні підсистеми. Для регіону як ТСЕС можна виділити наступні 
функціональні підсистеми (компоненти):
1) територія;
2) природно-ресурсна підсистема;
3) підсистема населення й розселення;
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4) виробнича підсистема (промисловість, будівництво, сільське 
господарство, виробнича інфраструктура);

5) соціальна підсистема (соціальна інфраструктура);
6) інституціональна підсистема (органі законодавчої й виконавчої 

влади регіонального рівня).
Основними властивостями ТСЕС є:

1) складність – складною вважається система, сформована великою кіль-
кістю елементів різних типів, між якими існують різнорідні зв’язки;

2) відкритість – відкритою вважається система, частина елементів 
якої має зв’язки з елементами, що не належать до її структури;

3) динамічність – динамічною вважається система, значення ха-
рактеристик якої змінюються в часі;

4) стохастичність – стохастичною вважається система, залеж-
ність між характеристиками якої та їх зв’язки із зовнішнім се-
редовищем не жорстко детерміновані, а ймовірнісні;

5) самоорганізація – цілеспрямований процес, під час якого ство-
рюється, відтворюється або вдосконалюється організація склад-
ної динамічної системи.
1.2.2. Економіко-математичні методи обробки інформації 

та моделювання являють собою цілий комплекс, який поєднує:
1) методи економічної статистики (балансовий метод, національне 

рахівництво та ін.);
2) методи математичної статистики (різні види математичного 

аналізу – кореляційний, регресійний, варіаційний, дискримі-
нантний, факторний, кластерний та ін.);

3) методи економічного програмування (лінійне, нелінійне, дина-
мічне, стохастичне та ін.);

4) методи регіонального економічного аналізу (гравітаційне моде-
лювання, центрографічний метод та ін.);

5) методи прийняття оптимальних рішень (масового обслугову-
вання, розподілу ресурсів, управління запасами та ін.);

6) методи економічної кібернетики (методи імітації, розпізнавання 
образів, ділові ігри та ін.).
Застосування економіко-математичних методів у регіональній 

економіці сприяє проникненню в її дослідницький апарат положень 
інших наук, які користуються загальним визнанням (математики, 
фізики, кібернетики), підвищує її творчий потенціал і конструктив-
ність, дозволяючи вирішувати різного роду завдання теоретичного 
й прикладного характеру.
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Сфера можливого застосування економіко-математичних мето-
дів у регіональних соціально-економічних дослідженнях і конструю-
ванні моделей регіонального управління дуже широка. Однак, через 
відсутність формалізації, тобто кількісної оцінки більшості катего-
рій і понять, вони можуть застосовуватися для вивчення далеко не 
всіх явищ і процесів та управління ними. Можна виділити три рівні 
застосування економіко-математичних методів у дослідницьких за-
вданнях регіональної економіки.

Перший рівень пов'язаний із уведенням у дослідження кількіс-
них показників. Кількісні показники, що відповідають на запитання 
“Скільки?”, здавна широко застосовувалися в науці (чисельність і 
щільність населення, обсяг сільськогосподарського й промислового 
виробництва, товарообіг та ін.). Але розвиток досліджень в галузі 
управління соціально-економічними процесами висуває всі нові й 
нові вимоги до кількісних показників, і ті показники, якими ми най-
частіше користуємося, уже не відповідають зростаючим вимогам з 
боку науки й практики. Тому виникає необхідність впровадження 
нових кількісних показників. Прикладом таких показників можуть 
бути кількісні характеристики конфігурацій територій (районів, 
міст тощо), індекси несхожості, місцеположення населених пунктів 
та низка інших коефіцієнтів.

Другий рівень математизації регіональних економічних дослі-
джень являє собою впровадження в них певних математичних опе-
рацій, за допомогою яких шляхом обробки фактичного матеріалу 
виводять емпіричні формули, рівняння, що розкривають сутність 
взаємозв'язків і залежностей політичних, економічних і соціаль-
них процесів та явищ. Він дозволяє відповісти на запитання “Які 
зв’язки?”. Такий індуктивний напрямок використання математич-
ного апарата є досить цінним, оскільки спирається на досвід як дже-
рело знань. Прикладом може бути складання регіональних міжгалу-
зевих балансів виробництва й розподілу продукції.

Третій рівень математизації – це уявна (дедуктивна, а не індук-
тивна) побудова моделей регіонального розвитку, які розкривають 
причинно-наслідкові зв'язки і намагаються відповісти на запитання 
“ У чому причина?”. До цього рівня відноситься математичне моде-
лювання розвитку територіально-виробничих комплексів.

1.2.3. Картографічний метод прийшов у регіональну економі-
ку з географії. Основним його інструментом є географічна карта 
(від грецьк. χαρτης – аркуш папірусу) – математично обґрунтована 
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система графічних побудов на площині з використанням умовних 
позначень, яка відбиває в спрощеному вигляді уявлення людини 
про реальну поверхню Землі та об'єкти, явища й процеси, які до неї 
відносяться [4, с. 20].

Карти, картограми, картодіаграми й картосхеми дозволяють не 
тільки наочно показати просторові зв'язки природних і соціально-
економічних явищ у регіоні, але й у комбінації з економіко-
математичними методами є основою для регіонального аналізу, 
конструювання територіальних соціально-економічних систем та їх 
розвитку.

1.2.4. Програмно-цільовий метод спрямований на вирішення 
складних проблем і пов'язаний з розробкою довгострокових прогно-
зів соціально-економічного розвитку країн і великих регіонів. По-
лягає у формуванні цілей соціально-економічного розвитку, їх по-
ділі на підцілі усе більш дрібного характеру й виявленні ресурсів, 
необхідних для їхньої узгодженої реалізації.

Логіка програмно-цільового методу вишиковується в таку по-
слідовність: проблема-ціль-ресурси-організація-вирішення (реалі-
зація). У сукупності елементи наведеної послідовності вирішення 
проблеми являють собою цільову комплексну програму.

Виявлення шляхів вирішення проблеми пов'язане з необхідніс-
тю аналізу причин її виникнення. У першу чергу виявляється на-
явність проблемної ситуації, тобто такого стану об'єкта (явища), 
яке характеризується певною напруженістю, порушенням рівно-
ваги між окремими його елементами або між об'єктом і зовнішнім 
середовищем.

Потім настає найбільш відповідальний і складний етап – роз-
робка цільової частини програми. Для формування цілей вико-
ристовують апарат теорії графів для побудови дерева цілей. Така 
назва виникла тому, що процес формування цілей нагадує собою 
перевернене дерево. Стовбур – це головна (генеральна) ціль. Кож-
на гілка, що відходить від стовбура, – ціль другого порядку. Гілка, 
що відходить від головної гілки, – ціль третього порядку і т.д. Чим 
складніше шлях до досягнення мети, тим більш розлогою є «кро-
на». На кінцевих рівнях «дерева цілей» даються вичерпні відповіді 
на запитання про те, хто, що й у які терміни повинен зробити, щоб 
проблема була вирішена.

На наступному етапі визначаються всі види ресурсів, необхід-
ні для досягнення цілей. Цю стадію розробки програми назива-
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ють ресурсною. Вона зводиться до визначення потреби в науково-
дослідних і дослідно-конструкторських розробках, в інвестиціях і 
робочій силі.

Необхідний етап розробки цільових комплексних програм – ор-
ганізаційний, що передбачає організацію розробки й контроль ви-
конання програми. Спочатку організуючою ланкою виступає замов-
ник, який обирає головного розробника, а той у свою чергу може 
залучити співвиконавців. У результаті їх спільної діяльності форму-
ється проект програми, який після всіх погоджень і експертиз стає 
програмою й підлягає виконанню [2, с. 99-101].

Схема механізму формування й здійснення програмно-цільового 
управління, адаптована за [12, с. 57], зображена на рис. 1.2.

1.2.5. Методи експертних оцінок відносяться до евристичних 
(неформальних) методів, тобто до таких, що спираються на досвід 
та інтуїцію. Прикладами традиційних евристичних процедур є різні 
експертизи, консиліуми, наради тощо. Порядок їх проведення по-
части регламентується традицією й, у кінцевому підсумку, знову 
досвідом. Однак поступово й у цю сферу починають проникати різ-
номанітні математичні методи обробки вихідного евристичного ма-
теріалу. Тому виділяють два рівні використання методів експертних 
оцінок:
• якісний (використання якісних оцінок);
• кількісний (використання бальних оцінок).

У зв'язку з обмеженими можливостями застосування економіко-
математичних методів (насамперед через відсутність достовірної 
статистичної інформації) експертні оцінки іноді є єдиним засобом 
вирішення поставлених завдань. Крім того, методи експертних оці-
нок застосовуються для кількісного вимірювання таких подій, для 
яких не існує інших способів вимірювання. Наприклад, при оцін-
ці важливості цілей, переваги окремих заходів, пріоритетності на-
прямків соціально-економічного розвитку.

Передбачається, що експерт засновує своє судження на групі 
причинно-наслідкових факторів, що діють у рамках певного сцена-
рію, оцінюючи ймовірність їх реалізації та їх імовірний вплив на до-
сліджуваний показник.
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Соціальні по-
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Рис. 1.2. Схема механізму формування і здійснення програмно-цільового 
управління

У якості експертів при проведенні досліджень регіональної еко-
номіки найчастіше використовують учених, менеджерів, державних 
службовців. Застосовуються як індивідуальні, так і групові (колек-
тивні) експертні опитування.

Широко використовуються два різновиди експертних оці-
нок – сценарний метод (передбачення експертами напрямків 
соціально-економічного розвитку та майбутнього стану регіону) і 
Дельфі-метод. Останній полягає в доборі кваліфікованих експертів, 
анонімному заповненні ними спеціально розробленого запитальни-
ка й наступній статистичній обробці результатів (середнє значення 
відповідей і є експертною оцінкою).

1.2.6. Методи збору первинної інформації зводяться до трьох 
нижченаведених:
1)  спостереження – вивчення поведінки об'єкта дослідження в 

реальній обстановці (фіксація основних показників розвитку 
регіону);

2)  опитування – усне або письмове звернення до населення регі-
ону з питаннями, зміст яких становить проблему дослідження 
(форми – анкетування, інтерв'ювання);
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3)  експеримент – дослідження цілеспрямованого впливу на об'єкт 
при одночасному контролі сторонніх факторів або повній ізоля-
ції від них (наприклад, відбір порівнянних між собою об'єктів до-
слідження – пробного й контрольного; цілеспрямований вплив 
на пробний об'єкт; фіксування результатів на обох об'єктах, їх 
зіставлення й установлення ступеня значимості спостережува-
них відмінностей), мета експерименту – визначити ступінь зна-
чимості тих або інших причинно-наслідкових зв'язків, зокрема 
ефективності тих або інших інструментів регіональної еконо-
мічної політики (наприклад, пробне впровадження пільгових 
умов оподатковування в регіоні).
У регіональній економіці також використовуються інші методи, 

зокрема порівняльно-описовий (для якісного регіонального аналі-
зу) і метод систематизації (з метою класифікації регіонів і райо-
нування).

1.3. Теорії регіональної економіки

1.3.1. Теорія сільськогосподарського штандорту.
Регіональна економіка як науковий напрямок є відносно мо-

лодою. Більшість учених відносять її зародження до початку ХIХ 
століття, коли в 1826 р. вийшло перше видання книги німецького 
дослідника Іоганна Генріха фон Тюнена «Ізольована держава в її 
відношенні до сільського господарства й національної економіки. 
Дослідження про вплив хлібних цін, багатства ґрунту й накладних 
витрат на землеробство».

У цій роботі І. Тюнен уперше запровадив поняття «ідеального 
об'єкта» в регіональній економіці під назвою «ізольована держава», 
про яку він писав: «Уявіть собі дуже велике місто, розташоване по-
середині родючої рівнини, не прорізаної ніякими судноплавними 
ріками й каналами. Нехай ця рівнина має зовсім однаковий ґрунт, 
скрізь однаково зручний для обробки, і нехай на великій відстані 
від міста вона переходить у незаймані простори, які відокремлюють 
усю державу від іншого світу. На рівнині немає інших міст, крім зга-
даного єдиного великого міста, на яке лягає обов'язок забезпечува-
ти всю країну продуктами промислового виробництва і яке, у свою 
чергу, одержує продукти харчування винятково від навколишньої 
рівнини» [14, с. 36].
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Оскільки тоді Німеччина була ще аграрною країною, І. Тюнен 
розглянув особливості раціонального розміщення сільськогоспо-
дарського виробництва.

Усі передумови й припущення в теорії розміщення сільського 
господарства, за Тюненом, слугують одній меті: чітко визначити 
роль основних факторів розміщення й взаємозв'язки між ними. 
Основну увагу Тюнен приділив трьом головним факторам і їх 
взаємозв'язкам:
1) відстані від господарства до ринку збуту – міста, що перебуває в 

центрі рівнини;
2) цінам на різні види сільськогосподарської продукції;
3) земельній ренті.

Взаємозв'язки між двома першими факторами виражені вкрай 
просто: ціна, одержувана за одиницю товару, дорівнює ринковій ціні 
мінус транспортні витрати, пов'язані з перевезенням товару на ри-
нок. Оскільки транспортні витрати збільшуються зі зростанням від-
стані від ринку, то будь-який даний продукт, наприклад пуд жита, 
являє більшу цінність при виробленні в зоні, розташованій поблизу 
міста, ніж подалі від нього. Третій фактор (земельна рента) визначе-
ний як віддача на капіталовкладення в земельні ресурси. У політич-
ній економії цей вид земельної ренти зветься диференціальна рен-
та I за місцем розташування. У її розмірах звичайно враховується і 
якість земель.

У межах «ізольованого держави» просторова диференціація у 
використанні земель і сільськогосподарському виробництві є ре-
зультатом дії трьох факторів:
1) номенклатури й обсягів аграрного виробництва, необхідного місту;
2) технології аграрного виробництва й перевезень готової продукції;
3) прагнення кожного виробника до максимізації земельної ренти 

шляхом виробництва таких видів продукції, для яких положен-
ня його земель щодо ринку збуту найбільш вигідне.
Взаємодія цих факторів призвела до утворення класичних кі-

лець (зон, поясів) навколо міста. Ця схема зонування території була 
розрахована І. Тюненом на основі теоретичних передумов і величез-
ного обсягу фактичної інформації, яку він багато років скрупульоз-
но збирав, ведучи реальне господарство в маєтку Теллов (герцогство 
Мекленбург).

Отже, у найближчій до міста зоні найбільш вигідним є садівни-
цтво й городництво в комбінації з молочним тваринництвом при 
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стійловому утриманні худоби протягом року. Ґрунтова родючість 
підтримується за рахунок посиленого використання добрива. Голо-
вна причина формування й стабільності зони – близькість до міста й 
техніка перевезення. При низьких швидкостях гужового транспорту 
й відсутності холодильників виробництво свіжого молока, овочів і 
фруктів буде давати найбільший прибуток в умовах достатнього по-
питу міського ринку.

Друга зона буде зайнята лісовим господарством, що постачає до 
міста дрова – на той час головний енергоносій – і ділову деревину. 
І. Тюнен детально обґрунтував, що лісове господарство дає найбіль-
шу ренту в цьому поясі порівняно з іншими видами землекористу-
вання.

Слідом за зоною лісового господарства знаходяться три зони, у 
яких жито є важливим ринковим продуктом. Істотні відмінності між 
цими зонами визначаються інтенсивністю землеробства. Із зростан-
ням відстані від міста знижуються виробничі витрати на вирощу-
вання жита, що призводить до відповідного зниження врожайності.

У третій зоні в господарствах застосовується шестирічна інтен-
сивна сівозміна. Жито займає третину земель; на інших землях ви-
рощуються картопля, конюшина, ячмінь і віка. Картопля, як і жито, 
йдуть на ринок. Віка використовується для здобрення ґрунту і як 
зелений корм для худоби влітку. Ґрунтова родючість підтримується 
за допомогою гною, пари відсутні, узимку ведеться стійлова відго-
дівля худоби.

У четвертій зоні застосовується семирічна сівозміна, у якій жито 
займає тільки 1/7 земель, за ним іде ячмінь (один рік), овес (один 
рік), пар (один рік), пасовище (три роки). Для ринку призначають-
ся жито, плодоовочева продукція й продукція тваринництва: масло, 
сир і, можливо, жива худоба. Подібна продукція не настільки швид-
ко псується, як свіже молоко, тому її можна виробляти на більшому 
видаленні від ринку.

П'ята зона – остання, де повідну роль відіграють зернові – жито 
в комбінації із тваринницькою продукцією. У цій зоні панує три-
пільна сівозміна, структура якої проста: третина землі під житом, 
третина під пасовищем, третина під паром.

У шостій зоні рентабельним є екстенсивне пасовищне тварин-
ництво. На ринок іде тільки тваринницька продукція, а жито виро-
щується для власних потреб.
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Нарешті, сьома, найвіддаленіша, зона представлена натураль-
ним господарством у вигляді полювання й збирання.

Теорія «ізольованого держави» та її модифікації були застосова-
ні для розміщення сільського господарства в ХIХ столітті. Структу-
ри землекористування навколо багатьох європейських і американ-
ських міст формувалися у своїх основних рисах за теорією Тюнена, 
яка багато в чому пояснювала територіальні структури й розміщен-
ня типів господарства.

1.3.2. Теорія штандорту промисловості.
Наступний важливий крок у розвитку теорії регіональної еко-

номіки був зроблений німецьким економістом Альфредом Вебе-
ром у роботі «Теорія розміщення промисловості» (1909 р.). У ній 
він запровадив уявлення про найважливіші фактори розміщення 
виробництва, що визначають «штандорт» (від нім. standort – місце 
розташування, розміщення) – оптимальне місце розташування під-
приємства або комбінації підприємств.

Згідно з теорією А. Вебера, розміщення промисловості визнача-
ється трьома «орієнтаціями»:
- транспортною (будівництво підприємств здійснюється там, де 

витрати на транспорт мінімальні);
- робочою (будівництво підприємств здійснюється в пунктах з 

найбільш дешевою робочою силою);
- агломераційною (підприємства розміщуються в центрах скуп-

чення інших промислових підприємств, що призводить до 
скорочення витрат на створення транспортних шляхів, енерге-
тичного господарства, комунальних об'єктів, тобто виробничої 
інфраструктури).
При розгляді транспортної орієнтації А. Вебер бере до уваги 

дві особливості сировинних матеріалів, що підлягають перевезен-
ню. Він підрозділив ці матеріали, по-перше, на повсюдні (вода, гли-
на, дерево) і локалізовані (видобуток їх можливий лише в певних 
місцях); по-друге, – на чисті, тобто споживані без залишку (метал, 
бавовняне волокно тощо), і «ваговтрачаючі» (вугілля, залізна руда 
тощо). Ці особливості сировини впливають на транспортні витрати 
й тим самим визначають вибір місця розміщення підприємств.

Далі А. Вебер формулює три головні закономірності розміщен-
ня промисловості, обумовлені транспортною орієнтацією, а саме:
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- при використанні одного або декількох повсюдних матеріалів 
виробництво орієнтується на пункт споживання;

- при використанні чистого локалізованого матеріалу «штандорт» 
може перебувати між місцем видобутку сировини й пунктом 
споживання, а при додаванні до локалізованого матеріалу по-
всюдно розповсюдженого матеріалу «штандорт» переміщується 
до місця споживання;

- використання одного ваговтрачаючого локалізованого матеріа-
лу веде до збігу центру виробництва й місця видобутку сирови-
ни, а при поєднанні його з повсюдно розповсюдженим матеріа-
лом – переміщується до пункту споживання.
Визначення місця, де найнижчий рівень зарплати при високих 

трудових навичках робітників, дає робочу орієнтацію підприєм-
ству. Але це місце притягне до себе «штандорт» з місця з мінімальни-
ми транспортними витратами тільки в тому випадку, якщо економія 
на робочих витратах перевищить перевитрати при транспортуванні, 
що утворюються в результаті переміщення продукції.

Агломераційну орієнтацію А. Вебер обумовлював технічною 
й економічною структурою виробництва. Вона може виявитися у 
вигляді організованого обслуговування працею, кредитом, ринко-
вими зв'язками з постачання матеріалів та збуту виробів, складами, 
під'їзними коліями. Можуть мати місце й антиагломераційні проце-
си, що проявляються у вигляді підвищення цін на земельні ділянки, 
підвищення заробітної плати, зростання цін на матеріали і т.п. А. Ве-
бер розрізняв два ступені агломерації: нижчий (просте укрупнення 
виробничих одиниць) і вищий (просторове зближення виробництв 
без злиття їх в одну одиницю).

Надалі теорія промислового штандорту зазнала критики, уточ-
нення, трансформації з використанням нового математичного апа-
рату – векторного аналізу й лінійного програмування.

1.3.3. Теорія центральних місць.
Вивчення територіальної диференціації регіональних ринків ре-

сурсів, товарів і послуг є одним з найважливіших завдань регіональ-
ної економіки. Одними з перших цю проблему висвітлили у своїх 
класичних роботах німецькі вчені В. Кристаллер і А. Льош, теоре-
тичні побудови яких стали основою для багатьох досліджень про-
сторових закономірностей збуту товарів і послуг.
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Німецький географ Вальтер Кристаллер висунув теорію цен-
тральних місць (ЦМ), яку виклав у роботі «Центральні місця Пів-
денної Німеччини» (1933 р.). Вихідним пунктом своїх побудов він 
обрав однорідну поверхню з рівномірним розміщенням ресурсів і 
однаковою купівельною спроможністю населення [16].

В. Кристаллер довів, що за умов подібного ідеального економіч-
ного простору неодмінно виникають фокуси (або ядра) різного рів-
ня ієрархії, які притягують поселення нижчих рівнів. Ці фокуси він 
назвав центральними місцями. Вид одержуваної мережі розселен-
ня він розглянув залежно від трьох головних факторів – збутового, 
транспортного й адміністративного. У всіх трьох випадках зони об-
слуговування ЦМ мали форму правильних шестикутників. Різниця 
полягала лише в кількості ЦМ нижчого рангу, які обслуговуються 
ЦМ вищого рангу.

Виявляється, що при збутовій (або ринкової) орієнтації най-
більш раціональною є мережа ЦМ, які утворюють зони збуту у ви-
гляді правильних шестикутників, у кутах яких перебувають ЦМ 
нижчого рангу. При цьому кожне ЦМ нижчого рангу притягується 
відразу до трьох ЦМ вищого рангу. Таким чином, кожне ЦМ обслу-
говує власну функціональну структуру та функціональну структуру 
однієї третини найближчих ЦМ нижчого рангу, тобто кожному ЦМ 
підпорядковано К=1+6/3=1+2=3 центральні місця нижчого рангу 
(рис. 1.3).

Рис. 1.3. Мережа центральних місць при збутовій орієнтації (К=3):

● – центральне місце; ○ – населений пункт, що обслуговується 
центральним місцем [14, с. 68]
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Таким чином, теорія В. Кристаллера пояснює, чому одні товари 
й послуги повинні вироблятися (надаватися) у кожному населеному 
пункті (продукти першої необхідності), інші – в середніх поселен-
нях (звичайний одяг, основні побутові послуги тощо), треті – тільки 
у великих містах (предмети розкоші, театри тощо).

Кожне центральне місце має тим більшу зону збуту, чим вище 
рівень ієрархії, до якого воно належить. Крім продукції, необхід-
ної для зони свого рангу (свого шестикутника), центр виробляє 
товари й надає послуги, які є типовими для всіх ЦМ нижчих ран-
гів.

Щодо Південної Німеччини В. Кристаллер розглянув ієрархіч-
ну мережу поселень, яка включала сім рівнів ієрархії. ЦМ найбільш 
низького порядку забезпечували населення товарами й послугами 
повсякденного вжитку, а ЦМ найвищого рівня мали загальносвітові 
зв'язки.

Варіант К=4 створює найкращі умови для будівництва тран-
спортних шляхів, тому що в цьому випадку найбільше число ЦМ 
буде розташовано на одній трасі, яка з'єднує більші міста, що забез-
печить мінімальні витрати на будівництво дороги, тобто дане ЦМ 
буде перебувати на найкоротшій відстані до двох найближчих цен-
трів більш високого рівня ієрархії (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Мережа центральних місць при транспортній орієнтації (К=4) 
[14, с. 68]
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Варіант К=7 є доцільним, якщо необхідний чіткий адміністра-
тивний контроль. У цьому випадку всі ЦМ, залежні від даного цен-
тру, повністю входять у його зону (рис. 1.5).

Ідеї В. Кристаллера розвив його співвітчизник Август Льош, 
який узагальнив свої міркування щодо просторового аспекту еконо-
міки у виданій в 1940 р. фундаментальній праці «Просторова орга-
нізація господарства» [13].

За вихідний постулат А. Льош також обрав ідеальний економіч-
ний простір, однорідний у всіх відносинах з достатньою кількістю 
ресурсів і рівномірним розподілом економічно незалежних вироб-
ників. Він довів, що навіть за таких вихідних умов виникає диферен-
ціація економічного простору й утворюється мережа економічних 
районів.

Рис. 1.5. Мережа центральних місць при адміністративній орієнтації (К=7) 
[14, с. 68]

Основою утворення економічних районів служать зони збуту 
товарів і послуг, які пропонують незалежні виробники. Як пише 
А. Льош: «У зв'язку з обмеженою кількістю зон для кожного товару 
є одна досить певна зона збуту, найвигідніша серед усіх» [13, с. 130]. 
Попит на одиницю площі в такій зоні повинен бути найбільшим. 
Такою властивістю володіють зони, які мають форму кола. Проте 
в цьому випадку між сусідніми зонами збуту залишаються «порож-
ні місця», що знижує загальний попит. Виходячи із цього, А. Льош 
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робить наступний висновок: «... із усіх можливостей досягти одна-
кового загального попиту найбільше землі потрібно для трикутника 
й найменше для правильного шестикутника. Тому найвигіднішою 
формою економічних районів буде форма гнізд бджолиних стільни-
ків» [13, с. 121-122]. Інакше кажучи, спостерігається самоорганіза-
ція економічного простору, що призводить до його ієрархічної ди-
ференціації [19, с. 259].

А. Льош виділив наступні ієрархічні рівні економічних районів, 
які виникають внаслідок самоорганізації однорідного економічного 
простору:
1)  проста ринкова зона – зона збуту одного виду або групи товарів 

навколо центру виробництва;
2)  мережа ринкових зон – сукупність усіх зон збуту одного товару 

або групи товарів;
3)  система ринкових зон – сукупність мереж ринкових зон збу-

ту різних товарів, яка розміщується навколо головного міс-
та (А. Льош назвав цей високий рівень ієрархії «економічним 
ландшафтом»);

4)  мережа систем – сукупність економічних ландшафтів, які при 
достатній кількості, як і економічні райони нижчих рівнів ієрар-
хії, набувають форми правильних шестикутників.
Теоретичні розробки В. Кристаллера та А. Льоша слід урахо-

вувати при вивченні територіальної диференціації реального еко-
номічного простору, де зони збуту звичайно мають складні форми 
внаслідок його первинної неоднорідності, проте їх ієрархічна орга-
нізація зберігається.

Щодо завдань районування території областей України з метою 
вдосконалення існуючого адміністративно-територіального устрою, 
можна зробити спробу накладення сітки пропонованих В. Крис-
таллером і А. Льошем шестикутників на існуючі мережі населених 
пунктів її регіонів. Одержавши за допомогою даної операції в першо-
му наближенні трьохрівневу систему районування територій облас-
тей і використовуючи критерії визначення районів і громад згідно з 
рекомендаціями проекту адміністративно-територіальної реформи, 
на наш погляд, можливо оптимізувати існуючу систему районів, а 
також межі сільських і селищних рад. Однак така робота вимагає 
наявності відповідної статистичної бази й спільних зусиль учених, 
політиків, господарників.



29

Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

1.3.4. Теорія «полюсів розвитку» і «центрів росту».
Дана теоретична концепція припускає, що розвиток виробни-

цтва в ринкових умовах не є рівномірним у всіх галузях, а завжди 
можна виділити найбільш динамічні пропульсивні галузі, які сти-
мулюють розвиток усієї економіки і являють собою «полюси розви-
тку». Процес концентрації виробництва зосереджує пропульсивні 
галузі в певному місці (регіоні) – «центрі росту». Автором теорії є 
французький економіст Франсуа Перру (1950 р.), а її просторову ін-
терпретацію розробив французький географ Жан Будвіль.

Ф. Перру обґрунтував класифікацію галузей виробництва за тен-
денціями їх розвитку, виділивши галузі, що повільно розвиваються (тек-
стильна, вугільна, суднобудівна та ін.), що розвиваються, але не справля-
ють істотного впливу на розвиток інших галузей (виробництво предметів 
споживання), й пропульсивні – швидко зростаючі галузі, що залучають 
до процесу розвитку інші (верстатобудування тощо). Місця розміщення 
комплексу профілюючих галузей, що динамічно розвиваються, Ф. Пер-
ру назвав географічно агломерованим полюсом розвитку. Він розро-
бив модель взаємодії полюса й оточення. Ключове значення в цій моделі 
належить галузі, що забезпечує максимальні темпи розвитку. При об-
ґрунтуванні взаємозв'язків профілюючих галузей Ф. Перру запровадив 
поняття «комплекс галузей», яке є аналогом терміна «територіально-
виробничий комплекс», обґрунтованого для планової економіки СРСР 
російським економіко-географом М. М. Колосовським у 1930-х роках 
ще до появи теорії «полюсів розвитку» і «центрів росту».

Ж. Будвіль показав, що як центри росту можна розглядати кон-
кретні території (населені пункти), які виконують в економіці регі-
ону або країни функцію джерела інновацій. Згідно з Ж. Будвілем, 
регіональний центр росту являє собою набір галузей, що розви-
ваються й розширюються, розміщених на урбанізованій території й 
здатних викликати подальший розвиток економічної діяльності в 
усій зоні свого впливу. Таким чином, це є теоретичним обґрунту-
ванням технополісів і технопарків, що з'явилися згодом.

1.3.5. Теорія економічних потенціалів.
Вихідною передумовою даної теорії є гравітаційна модель, згід-

но з якою інтенсивність ділових зв'язків Iij між регіонами i і j пере-
буває в прямо пропорційній залежності від добутку їх економічних 
характеристик (наприклад, ємностей ринків) і в обернено пропо-
рційній – від відстані між ними:
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звідки виводиться формула економічного потенціалу регіону:
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де Vi – економічний потенціал і-го регіону, Рj – економічний по-
казник j-го регіону, dij – відстань між і-м і j-м регіонами, n – кількість 
регіонів.

Одним з перших цю модель в 1929 р. використав американський 
учений У. Рейлі для вивчення питань роздрібної торгівлі. Пізніше 
(в 1947 р.) американський астрофізик Дж. Стюарт указав на ізо-
морфний зв'язок даної концепції з фізичним законом гравітації, за-
пропонувавши формулу демографічного потенціалу як показника 
просторової взаємодії населених пунктів:
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де Рj – людність населеного пункту j, rij – відстань між і-м і j-м 
населеними пунктами, n – загальна кількість населених пунктів, а – 
емпіричний параметричний коефіцієнт.

Американський географ Вільям Уорнтц, що працював зі 
Сюартом, використовуючи гравітаційну модель для вивчення 
потенціалу населення [6, с. 579-580], влучно відбив її суть у на-
ступнім висловлюванні: «...якщо потрібно визначити економічне 
відношення даного пункту до всього господарського простору 
в цілому, метод гравітаційного моделювання є незамінним» [20, 
с. 232].

Використовуючи формулу економічного потенціалу, американ-
ський географ Чонсі Харріс запропонував розраховувати потенціа-
ли збуту регіональних ринків і застосував цей метод для визначення 
потенціалів збуту національного ринку США [8]. Ч. Харріс як регіо-
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нальні ринки розглядав графства США, показником місткості яких 
він визначив обсяг роздрібної торгівлі, а показником відстані між 
ними – транспортні витрати за умови доставки товарів із центру од-
ного графства в центр іншого.

Унаслідок проведеної роботи Ч. Харріс одержав карту потен-
ціалів збуту для США, яка, на його думку, відображає доступність 
будь-якого графства для загального ринку країни. За його розрахун-
ками, високими потенціалами збуту відзначаються графства Про-
мислового поясу, який розкинувся від північно-східного узбережжя 
вглиб країни уздовж Великих озер, а найбільше значення потенціа-
лу збуту має місто Нью-Йорк.

Крім того, Ч. Харріс запропонував також формулу для роз-
рахунку транспортних витрат за умови доставки товарів з одно-
го регіонального ринку на всі інші (інакше кажучи, на загальний 
ринок):
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де ТСі – сумарні транспортні витрати і-го ринку, а всі інші позна-
чення ті ж, що й у попередній формулі.

Стосовно загального ринку США пунктом з найменшими тран-
спортними витратами виявився Форт-Уейн (штат Індіана). Розбіж-
ність ринку з найбільшим потенціалом збуту (Нью-Йорк) і ринку з 
найменшими транспортними витратами (Форт-Уейн) пояснюється 
тим, що значення потенціалу збуту ринку певної місткості зі збіль-
шенням відповідного відстані зменшується меншою мірою, ніж під-
вищуються транспортні витрати. Внаслідок цього «великий ринок, 
який перебуває на значній відстані від заданого пункту, мало впли-
ває на потенціал, який у ньому створюється, але значно підвищує 
транспортні витрати, пов'язані з обслуговуванням загального рин-
ку... з цієї точки» [8, с. 459-460].

1.3.6. Теорія регіонального міжгалузевого балансу «витрати-випуск».
Теорія ґрунтується на регіональному міжгалузевому балансі 

виробництва й розподілу продукції. У СРСР модель цього балансу 
була обґрунтована в 1930-х роках ученими-економістами B. В. Но-
вожиловим і Л. В. Канторовичем. У світовій практиці вона відома за 
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назвою схеми «витрати-випуск» економіста Василя Леонтьєва [9], 
що емігрував на початку 1920-х років із СРСР спочатку до Німеч-
чини, а у 1931 р. – до США. Балансова модель дозволяє простежити 
сучасний стан і зробити прогноз як внутрішньорайонних, так і між-
районних зв'язків (зокрема, товарних і грошових потоків) для окре-
мих секторів економіки. Вона використовується для цілей коротко-
строкового та довгострокового прогнозування розвитку регіонів.

Головна мета міжгалузевого балансу (МГБ) – відображення 
процесу створення й розподілу суспільного продукту в межах ре-
гіону. Аналіз МГБ дозволяє дати комплексну характеристику про-
цесу формування й використання сукупного суспільного продукту 
в галузевому розрізі. В основу вартісного балансу покладений поділ 
сукупного продукту на дві частини, що відіграють різну роль у про-
цесі суспільного відтворення, – проміжного й кінцевого продукту.

Перший розділ МГБ (перший квадрант) – це таблиця міжгалузевих 
виробничих зв'язків. У рядках і стовпцях балансу в однаковому поряд-
ку перелічуються ті самі галузі матеріального виробництва; показники, 
вміщені на перетинаннях рядків і стовпців, являють собою величини 
міжгалузевих потоків продукції. В економіко-математичній моделі 
МГБ такі показники позначаються xij, де i – номер галузі-виробника, j – 
номер галузі-споживача продукції. Якщо позначити кількість продук-
ції однієї галузі, необхідної для виробництва одиниці продукції іншої 
галузі, через аij, а через xj – обсяг продукції галузі-споживача, то між-
галузевий потік галузей і й j складе аij × xj. Показники аij називаються 
коефіцієнтами прямих витрат.

У другому розділі балансу відображається структура кінцевого 
продукту, у третьому – формування його вартості. Кінцевий про-
дукт галузі і прийнято позначати уi. У четвертому розділі (квадран-
ті) відображаються елементи перерозподілу й кінцевого викорис-
тання національного доходу.

Для розрахунків вартісного балансу застосовується економіко-
математична модель, яка зветься рівняння Леонтьєва й у матрич-
ному записі виглядає в такий спосіб:
 АХ + Y = X, 

де X – вектор-стовпець обсягів виробництва; Y – те ж кінцевого 
продукту; А = [аij] – матриця коефіцієнтів прямих витрат.

Рішення рівняння відносно X дозволяє виявити обсяг продук-
ції кожної галузі, необхідний для одержання наміченої кількості 
кінцевої продукції (Y), або, навпаки, визначити кінцевий продукт. 
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Як бачимо, що береться в рівнянні за невідоме – X або Y, залежить 
від постановки завдання. Процес його вирішення пов'язаний з роз-
рахунками коефіцієнтів повних витрат (bij) продукції i-ї галузі на 
одиницю продукції j-ї галузі. Включивши їх до зазначеного вище 
рівняння, перетворимо його в наступне:
 X = BY. 

Таким чином, одержимо рішення відносно X. Якщо відомі кое-
фіцієнти bij, можна робити розрахунки різних варіантів балансу на 
перспективний період, виходячи із заданої кількості кінцевого про-
дукту, що є найважливішим завданням регіонального стратегічного 
планування.

1.3.7. Теорія територіально-виробничих 
комплексів (ТВК) і промислових кластерів.

Поняття ТВК уведене в науку в 1930-х рр. російським економіко-
географом М. М. Колосовським. Згідно з його визначенням, ТВК – це 
економічна комбінація підприємств в одній точці або районі, за допо-
могою чого досягається певний економічний ефект завдяки вдалому 
добору підприємств відповідно до природних і економічних умов ра-
йону, його транспорту й економіко-географічному положенню [11].

В основу виділення ТВК М. М. Колосовський поклав метод 
енерговиробничих циклів (ЕВЦ). За його допомоги визначаєть-
ся технологічна послідовність відтворювальних процесів у регіоні, 
починаючи з сировини та енергії й закінчуючи (на верхніх «повер-
хах» ЕВЦ) готовою продукцією. Спираючись на типові властивості, 
М. М. Колосовський виділив генералізований ЕВЦ. Під цим термі-
ном він розумів структуру, що включає найбільш важливі, сутніс-
ні риси всіх реальних циклів даного виду. Очевидно, він це зробив 
заради досягнення двох цілей: типології ТВК і обґрунтування на-
явності в структурі ТВК стійких підсистем – своєрідних великих 
блоків, модулів. Обидві мети взаємозалежні, виступають як альтер-
натива галузевій структурі.

Проаналізувавши всю різноманітність виробничих процесів, 
М. М. Колосовський обґрунтував вісім ЕВЦ:
1) пірометалургійний чорних металів,
2) пірометалургійний кольорових металів,
3) нафтоенергохімічний,
4) лісоенергетичний,
5) сукупність гідроенергопромислових циклів,



34

Регіональна економіка та природокористування

6) сукупність циклів переробної індустрії,
7) сукупність індустріально-аграрних циклів,
8) гідромеліоративний індустріально-аграрний цикл.

Звичайно, зазначена класифікація ЕВЦ зроблена з урахуванням 
стану науково-технічного прогресу на той період. Згодом вона була 
доповнена послідовниками автора в рамках теорії ТВК (Т. М. Калаш-
никовою, Ю.Г. Саушкіним, А.Т. Хрущовим, М.Д. Шаригіним та ін.).

Значимий внесок у розвиток теорії ТВК здійснили російський 
регіоналіст із Новосибірська М. К. Бандман та представники його 
наукової школи [22]. Для розвитку теорії ТВК ними широко вико-
ристовується математичне моделювання структури, розміщення й 
динаміки ТВК, що припускає активну організаційну участь держа-
ви в їхньому створенні й розвитку за допомогою методу програмно-
цільового планування й управління. М. К. Бандман запропонував 
називати ТВК особливого типу, створювані для вирішення регіо-
нальних міжгалузевих проблем загальнодержавного значення в ра-
йонах нового освоєння, програмно-цільовими [15, c. 91].

За виробничою спеціалізацією прийнято виділяти ТВК мета-
лургійні, машинобудівні, паливно-енергетичні, нафтогазохімічні, 
лісопромислові, агропромислові та інших галузей спеціалізації (від-
повідно до ЕПЦ, що перебувають у їхній основі). За характером тери-
торіальної структури ТВК підрозділяють на моноцентричні, що ма-
ють у якості ядра один потужний економічний вузол, поліцентричні, 
які мають два або декілька ядер, та децентричні, що формуються, у 
яких потужні економічні вузли поки ще відсутні [15, c. 91-92].

В Україні серед робіт з теорії ТВК слід відзначити монографію 
львівського економіко-географа Ф. Д. Заставного [7].

До теорії ТВК є близькою теорія промислових кластерів, що 
виникла в західній економічній науці. Промисловий кластер 
– це група взаємозалежних географічно наближених компаній 
(постачальники, виробники, посередники) і пов'язаних з ними 
організацій (освітні заклади, органи державного управління, 
інфраструктурні компанії), що діють у певній сфері й взаємодо-
повнюють одна одну. Таким чином, під кластером розуміється 
мережа незалежних виробничих та (або) сервісних фірм, вклю-
чаючи їх постачальників, творців технологій і ноу-хау (універ-
ситети, науково-дослідні інститути, інжинірингові компанії), 
сполучаючих ринкових інститутів (брокери, консультанти) і 
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споживачів, що взаємодіють між собою у рамках єдиного лан-
цюжка створення вартості.

В економічну науку термін уведений американським економіс-
том Майклом Портером, на думку якого конкурентоспроможність 
країни в умовах ринкової економіки слід розглядати через призму 
міжнародної конкурентоспроможності кластерів – об'єднань фірм 
різних галузей, причому принципове значення має здатність цих 
кластерів ефективно використовувати внутрішні ресурси.

Як бачимо, термін «промисловий кластер» близький по суті 
терміну «територіально-виробничий комплекс», запропонованому 
М. М. Колосовським в умовах планової економіки СРСР.

Проаналізувавши конкурентні можливості понад 100 галузей 
у десяти країнах, М. Портер [18] дійшов висновку, що найбільш 
конкурентоспроможні транснаціональні компанії звичайно не 
розкидані безсистемно по різних країнах, а мають тенденцію 
концентруватися в одній країні, а іноді навіть в одному регіоні 
країни. Пояснюється це тим, що одна або декілька фірм, досяга-
ючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширюють 
свій позитивний вплив на найближче оточення: постачальників, 
споживачів і конкурентів. А успіхи оточення, у свою чергу, впли-
вають на подальше зростання конкурентоспроможності даних 
компаній. Як результат такого взаємовигідного співробітництва 
формується кластер – співдружність фірм тісно пов'язаних галу-
зей, що взаємно сприяють зростанню конкурентоспроможності 
одна одної.

Розрізняють три види кластерів: 1) регіональні (регіонально 
обмежені об'єднання навколо наукового або промислового цен-
тру); 2) вертикальні (об'єднання всередині одного виробничого 
процесу, наприклад, ланцюжок «постачальник – виробник – збу-
товик – клієнт»); 3) горизонтальні (об'єднання споріднених га-
лузей промисловості в один мегакластер, наприклад, «хімічний 
кластер» або на ще більш високому рівні агрегації –«агропромис-
ловий кластер»). Головна особливість кластера – його іннова-
ційна орієнтованість. Досвід США (підтримка й стимулювання 
створення інноваційних кластерів – феномен Силіконової доли-
ни) показує, що інноваційні промислові кластери можуть форму-
ватися на рівні регіону, де є висока концентрація взаємозалежних 
галузей.
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2. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

2.1. Оцінка факторів розвитку регіону

Регіон як територіальна соціально-економічна система (ТСЕС) 
передбачає дослідження наступних основних факторів розвитку:

1) оцінка географічного положення;
2) оцінка природно-ресурсного потенціалу;
3) оцінка демографічного потенціалу;
4) оцінка виробничих факторів розвитку;
5) оцінка соціальних факторів розвитку.

2.1.1. Оцінка географічного положення.
Географічне положення – найважливіша категорія регіональної 

економіки – показує відношення досліджуваного об'єкта до інших, 
які розташовані на земній поверхні поза його межами, але вплива-
ють на його розвиток [4].

При вивченні економіки регіону важливо насамперед визначити 
його економіко-географічне положення (ЕГП), тобто відношення 
до того, що знаходиться за його межами й впливає на економічну си-
туацію (ринки збуту, торговельні шляхи, великі промислові й тор-
гові центри тощо). ЕГП не є стабільним і може змінюватися з часом 
у той або інший бік, тому одне із завдань регіональної економіки – 
відслідковувати ці зміни.

Значний внесок до теорії економіко-географічного положення 
зробив російський економіко-географ М. М. Баранський, який ще 
в 1939 р. присвятив цьому поняттю програмну статтю в журналі 
«География в школе». Слідом за цією й іншими його роботами ЕГП 
стали підрозділяти за масштабом (або територіальним охопленням 
зв'язків) на мікро-, мезо- і макроположення, а в просторовому ас-
пекті – на центральне, периферійне, сусідське, приморське.

М. М. Баранський розглядав насамперед інтегральне ЕГП, але 
воно складається з окремих компонентів або часткових ЕГП, голо-
вним з яких є транспортно-географічне положення. Інший росій-
ський економіко-географ І. М. Маєргойз у компонентному ЕГП, крім 
транспортно-географічного положення, запропонував виділяти:
1) промислово-географічне положення (щодо джерел енергії, цен-

трів обробної промисловості й науково-технічних баз);
2) агрогеографічне положення (щодо продовольчих баз і центрів 

споживання сільськогосподарської продукції);
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3) ринкове положення (щодо ринків збуту товарів);
4) демогеографічне положення (щодо трудових ресурсів і науково-

технічних кадрів);
5) рекреаційно-географічне положення (щодо центрів рекреації) 

[9].
В умовах ринкової економіки критеріями оцінки економіко-

географічного положення (ЕГП) є:
1) корисність (рентабельність) – за мінімумом витрат на підпри-

ємницьку діяльність порівняно з витратами в інших регіонах;
2) потенційність – перспективи підприємництва;
3) ринкова позиція – наявність умов створення й підтримки трива-

лих конкурентних переваг [12, с. 15].
При вивченні окремих держав як регіонів потрібно знати їхнє 

геополітичне положення, тобто відношення до інших держав, які 
впливають на їхній розвиток, місце у світовому співтоваристві й у 
системі міжнародних зв'язків. Геополітичне положення відповідно 
до внутрішньої структури геополітики може включати наступні еле-
менти:
1) топополітичне положення – положення держави у світі, її місце 

в міжнародних політичних і економічних зв'язках;
2) морфополітичне положення – положення щодо державних 

кордонів, найближчого оточення держави, яке сприяє або пе-
решкоджає політико-економічним зв'язкам з іншими держава-
ми;

3) фізиполітичене положення – місце природних умов і ресурсів 
країни серед природних багатств інших держав [10].
Кількісним методом оцінки географічного положення регіо-

ну є розрахунок коефіцієнтів ієрархічності. Його суть полягає 
в тому, що доступність будь-якого регіону (населеного пункту, 
району, області, країни, групи країн) щодо інших оцінюється в 
умовних одиницях – топологічних відстанях. Наприклад, доступ-
ність до регіонів, які безпосередньо межують із досліджуваним, 
дорівнює 1, доступність до регіонів, які лежать за ними, – 2, 3 і 
т.д. Підсумовування топологічних відстаней дозволяє виявити 
ринки, які розміщаються в даній системі найбільш зручно віднос-
но інших, а також її центру. Розрахунки здійснюються за форму-
лою [13, с. 15]:



40

Регіональна економіка та природокористування

 К = 
∑
∑

min

 
i 

i

L
L

, 

де К – коефіцієнт ієрархічності положення території даного ре-
гіону відносно центру,  – сума топологічних відстаней від даного до 
всіх інших регіонів,  – мінімальна сума топологічних відстаней (для 
регіону, який займає центральне положення в даній системі). Чим 
менше коефіцієнт ієрархічності, тим вигідніше географічне поло-
ження.

Так, аналіз за допомогою даного методу географічного положен-
ня України дозволяє зробити наступні висновки [13, с. 35-39]:
1. У межах макрорегіону, який включає всі європейські країни, а 

також Казахстан, Середню Азію, Закавказзя, Туреччину, країни 
Близького Сходу й Північної Африки, Україна характеризуєть-
ся одним з найкращих коефіцієнтів ієрархічності (К=1,11). Ана-
логічне значення мають ще дві держави – Німеччина й Франція. 
Краще показники лише в Росії (К=1,0) і Туреччини (К=1,05).

2. У межах власне європейського регіону коефіцієнт ієрархічності 
України також досить низький (К=1,05), хоча небагато посту-
пається цьому показнику для Німеччини, Франції й Польщі 
(К=1,0).
Отже, географічне положення регіону – це його специфікатор, 

який показує його особливості порівняно з іншими й місце серед 
них.

2.1.2. Оцінка природно-ресурсного потенціалу.
Природні ресурси – це компоненти й сили природи, які за да-

ного рівня розвитку суспільства та сьогочасного ступеня вивченості 
використовуються або можуть бути використані для задоволення 
матеріальних або духовних потреб людини [6, с. 29].

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) території являє собою: 
по-перше, сукупну продуктивність природних ресурсів, виражену в 
їхній сукупній споживчий вартості; по-друге, сукупність природних 
ресурсів, які потенційно можуть бути використані для задоволення 
матеріальних і духовних потреб суспільства з урахуванням тенден-
цій науково-технічного прогресу [6, с. 29].

У регіональній економіці при оцінці природно-ресурсного по-
тенціалу регіону використовують перше значення ПРП.



41

Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

Інтегральний (загальний) ПРП регіону, на основі досліджень 
українського економіко-географа В. П. Руденка, може бути оцінений 
як сума споживчої вартості наступних видів природних ресурсів:
1) потенціал мінеральних ресурсів (паливно-енергетичні й метале-

ві корисні копалини, нерудна сировина для металургії, гірничо-
хімічна сировина, будівельні матеріали) – оцінка заснована на 
показниках умовної річної продуктивності родовищ, помноже-
ної на розрахунковий термін їх експлуатації;

2) потенціал водних ресурсів (поверхневий стік і підземні води) – 
оцінка здійснюється, виходячи із сумарного економічного ефек-
ту, одержуваного від використання води в провідних галузях 
господарства (зрошуваному землеробстві, промисловому ви-
робництві, гідроенергетиці);

3) потенціал земельних ресурсів (землі з урахуванням сільськогоспо-
дарського призначення й ґрунтового покриву) – заснований на еко-
номічній оцінці сільськогосподарських угідь, що визначається як до-
буток середньої величини валової продукції на площу сільгоспугідь;

4) потенціал лісових ресурсів – оцінка проводиться за оптовими 
цінами 1 кубометра деревини, помноженого на її середньоріч-
ний приріст (з урахуванням регіональних відмінностей якості);

5) потенціал фауністичних ресурсів (мисливські, рибні, медоносні 
ресурси) – в основу оцінки покладено середньорічну продук-
тивність цих ресурсів;

6) потенціал природно-рекреаційних ресурсів (рекреаційні терито-
рії, мінеральні води й лікувальні грязі) – оцінка природних рекре-
аційних угідь може бути розрахована на основі вартості вільно-
го робочого часу, що використовується рекреантами, які можуть 
бути прийняті на відпочинок, а оцінка потенціалу мінеральних 
вод і лікувальних грязей – на основі їх балансових експлуатацій-
них запасів і регіональних приведених витрат [14, с. 78-89].
Т. О. Стеценко пропонує використовувати наступну формулу 

для економічної оцінки територіального комплексу природних ре-
сурсів (ТКПР) регіону:

 EТПКР = max [(R1 + R2 + R3 + … + Rn) – B], 
де EТПКР – економічна оцінка ТКПР регіону, R1, R2, R3, … Rn – еко-

номічна оцінка (рента) кожного виду природних ресурсів регіону з 
урахуванням фактора часу, В – інтегральні витрати природоохорон-
ного значення [15, с. 79-80].
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При цьому формула оцінки кожного виду ресурсів, що входить 
до складу ТПКР, виглядає в такий спосіб:

 ∑
=

−+
−

=
iT

tt
tT
itiit

i E
QSPR

0
)1(
)(max ; i = 1, m; t = t, T, 

де Ri – рента, яку приносить i–й ресурс; i – вид ресурсу; Ti – пе-
ріод експлуатації i–го ресурсу, починаючи з t0-го року; Pit – вартість 
продукції (включаючи всі види супутніх продуктів), що одержу-
ється з одиниці i–го ресурсу, розрахована в кінцевих витратах t–го 
року; Si – одноразові й поточні витрати, здійснені в t–му році для 
обробки одиниці i–го ресурсу; Qit – річний обсяг споживання i–го 
ресурсу; Е – коефіцієнт дисконтування (норматив обліку фактора 
часу) [15, с. 77].

2.1.3. Оцінка демографічного потенціалу.
Демографічний потенціал регіону відбивають показники насе-

лення території з погляду його відтворення.
Населення оцінюється не тільки за кількістю людей, за його 

щільністю (число жителів на 1 кв. км), але й за допомогою розра-
хунків демографічних коефіцієнтів, які являють собою відношен-
ня тих або інших демографічних величин до чисельності населення 
або його певної частини й виражаються у відносних одиницях, від-
сотках або проміле (на 1000 чоловік).

Відповідно до специфіки відносин, що ними відбиваються, де-
мографічні коефіцієнти розділяють на два класи: «А» – коефіцієнти 
швидкості зміни (руху) населення та інтенсивності демографічних 
процесів; «Б» – структурні коефіцієнти [11, с. 111].

У класі “А” виділяють різновиди демографічних коефіцієнтів, 
які характеризують:
1) швидкість зміни населення в цілому як сукупності людей, що 

постійно змінюється під впливом демографічних подій, які 
збільшують або зменшують її;

2) інтенсивність демографічних процесів.
Коефіцієнти руху населення включають коефіцієнти зростан-

ня населення, які відбивають співвідношення чисельностей насе-
лення на два моменти часу, на дві дати, і коефіцієнти приросту на-
селення, які обчислюють як різницю чисельностей населення на дві 
дати – абсолютний приріст, віднесений до середньорічного населен-
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ня. Якщо враховувати джерела приросту населення, то розрізняють 
коефіцієнт природного приросту (різниця кількостей народжень і 
смертей, віднесена до середньорічного населення) і коефіцієнт мі-
граційного приросту (різниця кількостей прибулих і вибулих, від-
несена до середньорічного населення).

Серед коефіцієнтів інтенсивності демографічних процесів най-
частіше використовуються коефіцієнти народжуваності, смертнос-
ті, прибуття, вибуття, шлюбності, розлучуваності (розраховуються 
на 1000 чоловік усього населення або їх груп).

Структурні коефіцієнти (клас «Б») бувають двох видів:
1) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре-

мих частин населення між собою й іншими частинами населен-
ня;

2) показники частоти демографічних подій у групах населення.
До першого виду відносяться коефіцієнти співвідношення ста-

тей (кількість чоловіків, що припадає на 1000 жінок), демографіч-
ного навантаження (чисельність непрацездатних на 1000 чоловік у 
працездатному віці), а також індекс дітності (відношення кількості 
дітей молодшого віку до кількості жінок, які за віком можуть бути 
їхніми матерями).

До другого виду відносяться, наприклад, коефіцієнти зайнятості 
(частка зайнятих осіб серед осіб певного віку та статі) і сімейності 
(кількість родин на 1000 чоловік населення).

Крім того, для аналізу демографічного потенціалу регіонів до-
сліджуються показники структури населення, які характеризують 
відношення частин населення до його загальної чисельності, напри-
клад, частки чоловіків або жінок, міського та сільського населення, 
осіб різних національностей, різного віросповідання тощо.

Результати кількісного аналізу тенденцій відтворення населен-
ня широко використовуються при оцінці їх можливого впливу на 
майбутні чисельність і склад населення, тобто для демографічного 
прогнозування.

Демографічний прогноз – це науково обґрунтоване передбачен-
ня головних параметрів руху населення та майбутньої демографіч-
ної ситуації: чисельності, статево-вікової та сімейної структур насе-
лення, народжуваності, смертності, міграції, якісних характеристик 
населення [11, с. 117]. Демографічний прогноз виступає у формі 
перспективного обчислення показників населення, побудованого на 
певних гіпотезах щодо майбутньої динаміки народжуваності, смерт-
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ності й міграції. Найпоширенішим методом демографічного прогно-
зування є метод переміщення статевовікових груп населення.

2.1.4. Оцінка виробничих факторів розвитку.
Оцінка виробничих факторів розвитку передбачає вивчення 

основних показників галузей господарства (обсяг продукції, що ви-
пускається, кількість зайнятих, вартість основних фондів і т.п.).

Виробнича підсистема ТСЕС регіону має галузеву й територі-
альну структури, обумовлені процесами поділу й інтеграції праці.

Галузева структура характеризується співвідношенням у від-
повідних пропорціях різних галузей або секторів економіки регіону. 
Дана структура визначається часткою Дi тієї чи іншої галузі або сек-
тору в економіці регіону:

 Дi = 
O
Oi •100%, 

де Oi – обсяг продукції, що припадає на i–ту галузь; О – загаль-
ний обсяг виробництва даного регіону.

Галузева структура регіональної економіки також може бути 
визначена як частка Дзi зайнятого населення у відповідних галузях 
(секторах) економіки регіону:

 Дзi = 
З
Зi

•100%, 

де Зi – чисельність зайнятих в i–й галузі (секторі) економіки; З – 
загальна чисельність зайнятих в економіці регіону [8].

Для характеристики ролі галузей регіону в національній еконо-
міці застосовуються коефіцієнти спеціалізації (локалізації) ви-
робництва. Коефіцієнт Kir спеціалізації (локалізації) виробництва 
i-ї галузі в регіоні r можна розрахувати двома способами:

1) 
Q
q

Q
q

K i

r

ir
ir ÷= , 

де qir – обсяг випуску i-ї галузі в регіоні r; qi – загальний обсяг 
випуску i-ї галузі в країні; Qi – обсяг валового випуску в регіоні r; 
Q – обсяг валового випуску в країні;
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2)  , 

де air – частка регіону r в обсязі випуску i-ї галузі; ar – частка 
регіону r в обсязі валового випуску в країні [7].

Чим більше концентрація (або локалізація) даної галузі в регіо-
ні, тим більше значення коефіцієнта Kir. Якщо Kir > 1, то i-та галузь 
уважається галуззю спеціалізації регіону r.

При порівняльному аналізі галузевих структур регіонів нерідко 
прибігають до визначення рівня диверсифікованості, що характери-
зує різноманітність у регіоні галузей економіки. При цьому вели-
чина галузевої диверсифікованості є зворотною величині галузевої 
концентрації. У цьому зв'язку методика виявлення обох показників 
єдина. Їхнє обчислення проводиться на основі зіставлення «ваги» 
окремих галузей у регіоні й країні в цілому.

Коефіцієнт галузевої концентрації обчислюється за форму-
лою:
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для всіх j, для яких 
C
C

P
P jj − 0≥ ;

де j – індекс галузі; Pj, Cj – чисельність зайнятих (або ж обсяг 
продукції, що випускається, вартість основних фондів) в j-й галузі, 
відповідно, у регіоні та країні в цілому; P, C – загальна чисельність 
зайнятих (обсяг продукції, що випускається, вартість основних 
фондів) у народному господарстві, відповідно, у регіоні та країні в 
цілому [5].

Коефіцієнт галузевої диверсифікованості розраховується як 
величина, зворотна коефіцієнту галузевої концентрації:

 
кон

див K
K 1

= . 

Обидва коефіцієнти коливаються в межах від 0 до 1 (чим більше 
значення, тим більше, відповідно, концентрація або диверсифікова-
ність).
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Для аналізу відкритості економіки регіону за окремими галузями 
й товарними групами застосовуються спеціальні коефіцієнти – вивозу, 
ввозу й товарообміну [7]. Якщо позначити v – вивіз продукції, w – ввіз 
продукції, q – обсяг виробництва продукції в регіоні, тоді коефіцієнт 
вивозу (або коефіцієнт товарності регіонального виробництва)

 γv = q
v

, 

коефіцієнт ввозу (частка ввозу в загальному споживанні про-
дукції в регіоні)

 γw =
wvq

w
+−

, 

коефіцієнт товарообміну

 γv+w = 
q

wv +
. 

Значення коефіцієнтів вивозу та ввозу знаходяться в межах від 
0 до 1, причому чим вони більше, тим більше відкритість економіки 
по даній галузі (або товарній групі) у відповідному напрямку (вивіз 
або ввіз). Значення коефіцієнта товарообміну може бути більше 1 
(чим більше коефіцієнт, тим більше відкритість економіки).

Територіальну структуру виробничої підсистеми ТСЕС скла-
дають територіально-виробничі комплекси (ТВК).

ТВК формуються на підставі таких принципів:
• комплексного використання природно-ресурсного потенціалу;
• ефективності функціонування виробництва;
• територіальної єдності виробництва;
• взаємозв'язку об'єктів на певній території.

Якщо оцінювати різні галузі, що складають ТВК, то їх роль і 
значення визначається насамперед участю в територіальному поді-
лі праці й характером взаємодії (комплексоутворення). Виходячи з 
цього, відмінності між окремими галузями залежать від низки влас-
тивостей, головними з яких є:
• рівень розвитку, масштаби й ефективність виробництва;
• відповідність виробництва місцевим, зокрема природним, умовам;
• масштаби й ефективність використання природних, матеріаль-

них і трудових ресурсів;
• вплив виробництва на довкілля;
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• характер зв'язків з іншими галузями;
• комплексоутворюючі властивості галузі;
• участь галузі та її виробництв у міжкомплексному обміні сиро-

виною, паливом, енергією та готовою продукцією [8, с. 82].
Оцінка різних галузей ТВК за даними ознаками дає можливість 

розділити їх на дві великі групи: міжрегіональні й внутрірегіональ-
ні.

Галузі міжрегіонального значення визначають спеціалізацію 
комплексів, їх місце в системі поділу й інтеграції праці країни. Вони 
мають вирішальне значення в процесі комплексоутворення й беруть 
активну участь у міжрегіональному обміні.

Галузі внутрірегіонального значення розвиваються з метою за-
доволення потреб ТВК. Вони забезпечують розвиток галузевої спе-
ціалізації й створюють умови для всебічного використання всіх на-
явних у комплексі ресурсів.

ТВК формують виробничий потенціал регіону, який характери-
зується можливостями виробництва, максимального випуску про-
дукції або послуг за певний період при відповідних організаційно-
економічних і технологічних умовах.

Оцінка виробничого потенціалу регіону здійснюється за фор-
мулою:

 Пр = ∑
=

=

mi

ji

(Пi + НПi + ΔПi), 

де Пр – виробничий потенціал регіону; m – загальна кількість 
підприємств; Пi – потужності i-го підприємства даного регіону; НПi 
– недовикористані потужності i-го підприємства; ΔПi – приріст ви-
робничих потужностей i-го підприємства [8, с. 82-83].

2.1.5. Оцінка соціальних факторів розвитку.
Аналіз соціальних факторів розвитку регіону передбачає порів-

няння із середніми значеннями по країні й нормативними значення-
ми наступних груп показників:
1) зведені показники рівня життя й соціального захисту населення;
2) показники споживання товарів і послуг;
3) показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери.

Зведені показники рівня життя й соціального захисту насе-
лення відображають доходи населення, індекси споживчих цін на 
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товари та тарифи на послуги, рівень мінімального споживчого бю-
джету, що відбиває прожитковий мінімум населення регіону.

Показники доходів населення включають грошові доходи в роз-
рахунку на душу населення за місяць, середньомісячну заробітну 
плату робітників та службовців (номінальну й реальну з урахуван-
ням індексу цін), соціальні трансферти, які виплачуються з держав-
ного бюджету, фонду соціального страхування й пенсійного фонду, 
а також за рахунок коштів підприємств та інших організацій.

Аналіз показників соціального захисту населення включає та-
кож оцінку рівня безробіття в регіоні й визначення неконкуренто-
спроможних на ринку праці верств населення.

Система показників споживання товарів і послуг включає розви-
ток роздрібного товарообігу та реалізацію платних послуг населенню.

Розвиток роздрібного товарообігу оцінюється за даними ста-
тистичної звітності про обсяги продажу товарів на підприємствах 
роздрібної торгівлі й громадського харчування всіх форм власності 
та споживання основних продуктів харчування на душу населення, 
про обсяги виробництва товарів народного споживання в регіоні, 
сальдо їх ввозу-вивозу, включаючи імпорт і експорт за межі країни.

Особлива увага приділяється аналізу збалансованості показни-
ків платних послуг з показниками балансу грошових доходів і ви-
трат населення. Оцінка такого балансу дає можливість визначити 
загальний обсяг платоспроможного попиту населення.

Показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери ре-
гіону аналізуються за такими галузями:
1. Житлово-комунальне господарство. Аналізуються окремо для 

житлового господарства показники рівня забезпеченості насе-
лення житлом, поліпшення його якості за рахунок забезпечен-
ня благоустрою житлового фонду інженерним устаткуванням 
та іншими ознаками благоустрою, які підвищують комфортні 
умови проживання; показники поліпшення житлових умов ма-
лозабезпечених громадян безкоштовно або за невисоку плату; 
впровадження адресної підтримки громадян, що потребують по-
ліпшення житлових умов, залежно від часу перебування на черзі 
та рівня доходів. Для комунального господарства визначаються 
фактичні показники якості обслуговування населення за всіма 
видами комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газо-
постачання та ін.) та порівнюються з нормативами споживання 
цих послуг.
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2. Освіта і культура. У соціально-економічному розвитку суспіль-
ства особливе значення для населення мають наймасовіші по-
слуги освіти, а саме – дошкільне та шкільне навчання. Тому 
вивчаються показники кількості дітей дошкільного віку (на під-
ставі матеріалів перепису населення й демографічних розрахун-
ків); кількості дітей у постійних дошкільних закладах регіону; 
чисельності учнів загальноосвітніх навчально-виховних закла-
дів; кількості дітей в інтернатних навчальних закладах.
При аналізі розвитку культури основна увага приділяється збе-

реженню та збільшенню культурно-історичної спадщини. Із цією 
метою визначаються існуючі показники розвитку масових установ 
культури (бібліотек, клубів), показники розвитку мережі театрів, 
музеїв, концертних залів, філармоній, шкіл естетичного виховання, 
які порівнюються з нормативними значеннями.
3. Охорона здоров'я. Аналізується досягнутий рівень розвитку охо-

рони здоров'я на підставі показників: ступінь забезпеченості на-
селення лікарняними ліжками та амбулаторно-поліклінічною 
допомогою, стан лікувально-профілактичної допомоги за кон-
тингентами населення, стан і рівень матеріально-технічної 
бази медичних установ, оснащення їх необхідними приладами 
й устаткуванням, забезпеченість матеріалами, медикаментами 
й кадрами. Вивчаються дані аналізу стану здоров'я населення 
регіону, які відображаються показниками: середня тривалість 
життя людини; смертність дорослого населення; материнська 
й дитяча смертність; захворюваність працюючого населення, 
пов'язана з тимчасовою втратою працездатності (людино-днів 
на 100 працюючих). За отриманим даними оцінюються потреба 
населення в медичній допомозі за характером захворювань та її 
фактичне забезпечення [15].

2.2. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку регіону

Об'єктом аналізу соціально-економічного розвитку регіонів, 
проведеного, як правило, з метою його подальшого прогнозування 
та планування, є насамперед система основних показників, які за-
стосовуються для кількісної характеристики соціально-економічних 
процесів. Органами регіонального управління регулярно проводять-
ся розрахунки темпів зростання основних показників соціально-
економічного розвитку регіону загалом і в розрахунку на душу на-
селення.
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До основних показників соціально-економічного розвитку ре-
гіону належать [15]:
1. Середньорічна чисельність населення.
2. Чисельність працівників, зайнятих у народному господарстві.
3. Валовий внутрішній продукт (або ВРП – валовий регіональний 

продукт).
4. Обсяг продукції промисловості.
5. Виробництво товарів народного споживання.
6. Валова продукція сільського господарства.
7. Розмір капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансу-

вання.
8. Доходи місцевих бюджетів.
9. Витрати місцевих бюджетів.
10. Грошові доходи населення.
11. Обсяг роздрібного товарообігу.
12. Обсяг реалізації платних послуг населенню.
13. Обсяг експорту товарів.
14. Баланси основних видів промислової та сільськогосподарської 

продукції.
15. Середні ціни на основні види продукції.

У цій системі рівень душового ВВП (ВРП) і його структура є 
основними показниками соціально-економічного розвитку регіону.

Показник ВВП регіону – це сумарна додана вартість, створена 
всіма господарюючими суб'єктами, розташованими в регіоні. ВРП 
розраховується трьома методами:
1)  виробничий метод – сума доданої вартості всіх галузей і секто-

рів економіки;
2)  витратний метод – сума сукупних витрат населення, сукупних 

приватних інвестицій і сукупних витрат місцевих бюджетів та 
чистого експорту;

3) метод доходів – розрахунки за джерелами формування, тобто 
сума заощаджень населення, сукупних витрат населення, по-
датків з населення, соціальних трансфертів, нерозподіленого 
прибутку підприємств, податків з підприємств та інвестицій 
підприємств.
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Таблиця 2.1
Розрахунки валового регіонального продукту (ВРП)

Валовий регіональний продукт (метод 
доходів)

Валовий регіональний продукт 
(витратний метод)

1. Заощадження населення
2. Витрати населення
3. Податки з населення

1. Споживчі витрати населення
2. Валові приватні інвестиції
3. Державні витрати в регіоні

4. Усього доходи населення (1 +2 + 3)
5. Трансферні платежі
6. Нерозподілений прибуток підпри-
ємств
7. Податки з підприємств

4. Чистий експорт

8. Усього чистий регіональний продукт 
(4 + 5 + 6 + 7)
9. Витрати підприємств на інвестиції

Валовий регіональний продукт (8 + 9)
Валовий регіональний продукт
(1 + 2 + 3 + 4)

Джерело: [15].

Проведення аналізу має на меті визначення часток окремих 
складових у ВРП та зіставленні їх з нормативними значеннями. 
Як правило, за нормативне береться середнє значення по краї-
ні.

Важливим показником соціально-економічного розвитку є га-
лузева структура господарства регіону, відповідність її суспільним 
потребам і регіональним природно-економічним ресурсам відтво-
рення.

Масштаби розвитку регіону характеризує показник національ-
ного багатства (НБ). Він відображає накопичені регіоном виробничі 
потужності, запаси й резерви матеріальних благ, основний капітал 
невиробничої сфери, особисте майно населення, залучені у вироб-
ництво природні ресурси.

На основі порівняння перерахованих вище показників з норма-
тивними значеннями та виставляння бальних оцінок по кожному з 
них розраховуються інтегровані соціально-економічні індикатори, що 
дозволяють ранжирувати регіони за рівнем соціально-економічного 
розвитку.
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2.3. Правові основи розвитку регіону

2.3.1. Інституціональний механізм 
регіональної економічної політики.

Регіональна економічна політика – це частина державної регіональ-
ної політики, яка спрямована на забезпечення оптимального узгодження 
загальнодержавних цілей та інтересів з особливостями розвитку окремих 
регіонів, пом'якшення регіональних економічних диспропорцій.

Інституціональний механізм її здійснення представлений зако-
нодавчою й виконавчою гілками влади, а також органами місцевого 
самоврядування.

Парламент ухвалює закони про регіональну політику, якими за-
тверджує форми й умови сприяння регіонам (бюджетні трансферти, 
податкові пільги тощо), списки депресивних регіонів, масштаби до-
помоги, регіональні органи управління та ін. У парламентах можуть 
діяти спеціальні комітети, комісії й робочі групи, покликані куриру-
вати регіональну проблематику.

Однак реальні права в галузі здійснення регіональної політики 
звичайно зосереджені в руках виконавчої гілки влади. При цьому 
існує дві моделі управління регіональними процесами [5, с. 515]. В 
одному випадку мова йде про більш-менш спеціалізовані регіональ-
ні відомства (типу агентства «Півдня» в Італії або Делегації терито-
ріального устрою – ДАТАР – у Франції), в іншому – про декілька 
міністерств і державних органів, що займаються регіональною про-
блематикою як би за «сумісництвом» (скажімо, в Україні останнім 
часом утворено Міністерство регіональної політики та будівництва, 
хоча багато питань регіональної економіки знаходиться в компетен-
ції Міністерства економіки). На практиці керівництво регіональни-
ми заходами часто розпилене серед десятків установ і відомств.

У федеральних державах (США, Німеччина, Швейцарія, Бель-
гія та ін.) головні права в галузі регіональної політики зосереджені 
в руках суб'єктів федерації. Так, у Німеччині такі права є компетен-
цією урядів земель.

Особлива відповідальність регіональних влади та органів місце-
вого самоврядування в усіх країнах з розвиненою ринковою еконо-
мікою полягає насамперед у чесному розподілі державної допомо-
ги, у контролі за виконанням компаніями прийнятих зобов'язань, у 
прийнятті зважених рішень відносно невеликих проектів.
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Разом з тим, деякі регіоналісти вважають, що тенденція децен-
тралізації влади з передачею значної частини прав центральних ор-
ганів регіональним і місцевим, яка намітилася наприкінці XX ст. 
у розвинених країнах Заходу, здатна ускладнити реалізацію регіо-
нальних програм. Уважається, що подібна тенденція більш вигідна 
процвітаючим регіонам, що мають надійні джерела нагромадження 
й пропозиції від потенційних інвесторів. Тому ці регіоналісти від-
стоюють принцип: регіональна політика – «дітище» парламенту й 
центрального уряду.

Економічний вплив держави на регіональні пропорції здійсню-
ється за двома основними (але не єдиними) напрямками:
1) обмеження будівництва нових виробничих об'єктів у регіонах, 

що потребують децентралізації промисловості;
2) стимулювання створення виробничих потужностей у слабороз-

винених, депресивних і в знову освоюваних регіонах.
Як показує досвід західних країн, обмежувальна політика зна-

чно менш ефективна стимулюючої. У числі економічних захо-
дів, спрямованих на обмеження економічної діяльності в регіонах 
зверхконцентрації виробництва та населення – підвищені податки 
на основні фонди й прибутковий податок, різні штрафи, відмова у 
видачі кредитів на нове будівництво або розширення старого під-
приємства тощо.

Що стосується економічного стимулювання, то воно має по-
двійний характер: прямий або непрямий. До найпоширеніших 
форм прямого стимулювання відносяться: пільгова система креди-
тування й субсидування фірм, що створюють свої підприємства в 
«опікуваних» державою регіонах, видача безповоротних позичок на 
капітальне будівництво, фінансове покриття витрат, пов'язаних з 
підготовкою робітників і технічного персоналу, відшкодування час-
тини витрат з переміщення виробничих потужностей, установлення 
податкових пільг, а іноді – повне звільнення від податків на заздале-
гідь визначений строк, уведення прискореної амортизації основних 
засобів, зниження тарифів на транспорт, електроенергію тощо.

Форми непрямого стимулювання – це спеціальні урядові про-
грами розвитку відсталих регіонів, створення за рахунок держави 
інфраструктурних об'єктів (особливо шосейних доріг), створення 
науково-промислових комплексів, спорудження державних підпри-
ємств, державні замовлення великим фірмам, розташованим в «опі-
куваних» регіонах тощо.
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Особливу роль у здійсненні регіональної економічної політики 
відіграють фонди, що фінансують регіональні заходи. Наприклад, 
операції з промислової децентралізації Парижа фінансувалися фон-
дом економічного та соціального розвитку (ФДЕС), фондом допо-
моги територіальному устрою (ФІАТ) та численними «дрібними» 
фондами, не кажучи вже про солідні податкові надходження, що ви-
користовувалися в інтересах децентралізації [5, с. 521].

Особливими функціями в регіональній політиці наділяються 
низові органи місцевої влади – муніципалітети. В економічній 
сфері пріоритетні завдання муніципалітетів більшості індустріаль-
но розвинених країн полягають у допомозі господарському розви-
тку, захисту економічних і соціальних інтересів населення, забезпе-
ченні послугами (особливо в сільській місцевості). Муніципалітети 
надають істотну економічну допомогу в розвитку місцевої промис-
ловості, торгівлі та ремесел.

Основний зв'язок низових органів самоврядування з вищими 
органами влади здійснюється через бюджети муніципалітетів. За-
лежно від типу регіону держава часто передає які-небудь нові функ-
ції місцевим органам і відповідно нові бюджетні кошти у вигляді 
податків. Надзвичайно важливим інструментом регіонального еко-
номічного розвитку є дотації муніципалітетам з вищих бюджетів.

2.3.2. Правові основи регіональної 
економічної політики в Україні.

Що стосується реалій України, то тут у системі територіальної 
організації влади виділяється чотири рівня управління та реалізації 
регіональної економічної політики [8, с. 215]:
• загальнодержавний;
• регіональний (область, Автономна Республіка Крим, міста Київ 

і Севастополь);
• субрегіональний (середньої ланки): район, міський округ, район 

у місті;
• первинний (низова самоврядна адміністративно-територіальна 

одиниця).
Управління на загальнодержавному рівні здійснюється через 

систему вищих і центральних органів державної влади.
Управління на регіональному рівні здійснюється обласними 

асоціаціями територіальних громад, органами місцевого самовряду-
вання регіонального рівня – обласними радами та їх виконавчими 
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органами, відповідними органами АР Крим, обласними державни-
ми адміністраціями, державними адміністраціями (префектурами) 
міст-регіонів.

На субрегіональному рівні управління здійснюється:
1) у районі – районними асоціаціями територіальних громад, ра-

йонними радами та їх виконавчими органами;
2) у міському окрузі – територіальною громадою округу та її орга-

нами й посадовими особами;
3) у районі в місті – районною в місті радою та її виконавчими ор-

ганами (у випадку їх створення за рішенням міського представ-
ницького органа місцевого самоврядування) або відповідними 
районними департаментами загальноміських органів місцевого 
самоврядування.
На первинному рівні управління здійснюється винятково 

через систему місцевого самоврядування, тобто в самоврядних 
адміністративно-територіальних одиницях, де створюються місцеві 
органи виконавчої влади.

Регіональна економічна політика в Україні здійснюється на 
основі Конституції України, законів України, актів Президента 
України та Кабінету Міністрів України на принципах чіткого роз-
поділу завдань, повноважень і відповідальності між органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування.

Головними із законодавчих актів для здійснення регіональної 
економічної політики є Закони «Про державне прогнозування та 
розробку програм економічного і соціального розвитку України», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні ад-
міністрації», «Про основи містобудування».

Концептуальні засади регіональної економічної політики за-
кладені в Концепції державної регіональної політики, затвердженій 
Указом Президента України від 25.05.2001 р. № 341 [1].

Державна регіональна політика, згідно з Концепцією, є скла-
довою частиною національної стратегії соціально-економічного 
розвитку України і реалізується шляхом здійснення органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування системи за-
ходів щодо забезпечення ефективного комплексного управління 
економічним і соціальним розвитком України та її регіонів.

Головною метою державної регіональної політики є створення 
умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного роз-
витку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення, 
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забезпечення дотримання гарантованих державою соціальних стан-
дартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживан-
ня, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі 
підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, підви-
щення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Державна регіональна політика базується на таких принципах:
– конституційність і законність;
– забезпечення унітарності України та цілісності її території, 

включаючи єдність економічного простору на всій території 
держави, її грошово-кредитної, податкової, митної, бюджетної 
систем;

– комбінація процесів централізації та децентралізації влади, гар-
монізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтер-
есів;

– максимальне наближення послуг, що надаються органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, до безпосередніх 
споживачів;

– диференційованість надання державної підтримки регіонам 
відповідно до умов, критеріїв і строків, визначених законодав-
ством;

– стимулювання тісного співробітництва між органами виконав-
чої влади та органами місцевого самоврядування в розробці та 
реалізації заходів щодо регіонального розвитку.
Для досягнення головної мети державної регіональної політики 

Концепцією передбачається забезпечення вирішення таких осно-
вних завдань:
– впровадження більш глибокого вивчення та оцінки внутрішньо-

го природного, економічного, наукового, трудового потенціалу 
кожного регіону, розробка комплексних правових, організацій-
них, економічних та інших механізмів його ефективного вико-
ристання;

– здійснення на інноваційній основі структурної перебудови еко-
номіки регіонів з урахуванням особливостей їх потенціалу;

– поетапне зменшення рівня територіальної диференціації еконо-
мічного розвитку регіонів та соціального забезпечення громадян;

– широкий розвиток підприємництва як головного фактора 
соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, підви-
щення зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів;



57

Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

– зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням пе-
реваг територіального поділу та кооперації праці, що є одним з 
головних факторів підвищення конкурентоспроможності дер-
жави на міжнародних ринках;

– забезпечення здатності територіальних громад та органів міс-
цевого самоврядування в межах, визначених законодавством, 
самостійно й відповідально вирішувати питання соціально-
економічного розвитку, створення ефективних механізмів за-
безпечення їх активної участі в формуванні та проведенні дер-
жавної регіональної політики;

– удосконалення фінансових міжбюджетних відносин, створення 
чітких критеріїв та ефективних механізмів надання державної 
підтримки розвитку регіонів;

– досягнення продуктивної зайнятості населення, стабілізації та 
поліпшення демографічної ситуації в державі;

– подальше вдосконалення державної системи охорони навко-
лишнього середовища та використання природних ресурсів, ме-
ханізмів та інструментів формування та реалізації екологічної 
політики;

– налагодження міжнародного співробітництва в сфері регіональ-
ної політики, наближення національного законодавства в цьо-
му питанні до норм і стандартів Європейського Союзу, а також 
розвиток транскордонного співробітництва як дієвого засобу 
зміцнення міждержавних відносин і вирішення регіональних 
проблем.
Пріоритетними шляхами вирішення цих завдань визначені вдо-

сконалення державного регулювання в сфері соціально-економічного 
розвитку регіонів, відповідних правових, організаційних, економіч-
них та інших механізмів, а також підвищення ролі й відповідальності 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання за вирішення покладених на них повноважень і завдань.

Що стосується політики транскордонного співробітництва, то її 
правові основи закладені Європейською рамковою конвенцією про 
основні принципи транскордонного співробітництва між територі-
альними громадами або органами влади 1980 р. (Україна приєдна-
лася до Конвенції в 1993 р.) і Європейською хартією місцевого само-
врядування (ратифікована Верховною Радою України в 1997 р.).

Крім того, в Україні існують Закон України “Про транскордон-
не співробітництво”, Програма розвитку єврорегіонів (затверджена 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 587) [2] 
і Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 
2007-2010 роки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29.12.2006 р. № 1819) [3].

Транскордонне співробітництво як комплекс дій, спрямованих 
на встановлення й поглиблення економічних, соціальних, науково-
технічних, екологічних, культурних та інших відносин між терито-
ріальними громадами, їх представницькими органами, місцевими 
органами виконавчої влади України та територіальними громада-
ми, відповідними органами влади іноземних держав, здійснюється 
в рамках угод, укладених між такими суб'єктами транскордонного 
співробітництва.
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3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ 
РЕГІОНУ

3.1. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера

В умовах глобалізації світовий ринок за своєю природою є рин-
ком покупця, де діє безліч суб'єктів підприємництва та високий сту-
пінь конкуренції. Тому вивчення конкурентоспроможності регіонів, 
включених у систему географічного поділу праці, – важливе завдан-
ня регіональної економіки. Знаючи сильні та слабкі сторони конку-
рентів, можна оцінити їхній потенціал, визначити цілі й стратегію. 
Майже всі видатні економічні успіхи ґрунтуються на концентрації 
власних кращих сил на противагу слабких місць конкурентів.

Найбільш фундаментальні праці з теорії конкуренції належать 
американському економістові Майклу Портеру.

М. Портер стверджує, що конкурентні переваги конкретної фір-
ми в певному регіоні (країні) полягають у чотирьох основних влас-
тивостях (детермінантах), що формують середовище, у якому 
конкурують місцеві фірми [3]:
• Факторні умови – ті конкретні фактори (природні ресурси, 

кваліфіковані кадри, капітал, інформація тощо), властиві регіо-
ну, які необхідні для успішної конкуренції в даній галузі;

• Умови попиту – високий чи низький на внутрішньому ринку 
регіону попит на продукцію або послуги, пропоновані галуззю;

• Споріднені та підтримуючі галузі – наявність або відсутність 
у регіоні споріднених або підтримуючих галузей, конкуренто-
спроможних на світовому ринку. Споріднені галузі – такі, де у 
фірм є загальні види діяльності, не пов'язані з безпосереднім ви-
робництвом (канали збуту, розвиток технології тощо). Примі-
ром, виробництво легкових автомобілів, легких вантажівок і ав-
тонавантажувачів. Підтримуючі галузі – галузі, що постачають 
сировину, напівфабрикати та комплектуючі для виробництва 
даної галузі. Наприклад, виробництво шин для автомобілебуду-
вання.

• Стратегія фірм, їх структура та конкуренція – важливо 
знати, як створюються та керуються фірми, який характер кон-
куренції на внутрішньому ринку.

• Регіони мають більше шансів на успіх у тих галузях та їх групах 
(кластерах), де «національний ромб» (сукупність детермінант 
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конкурентної переваги як системи) має найбільш сприятливий 
характер (рис. 3.1).
Крім того, слід ураховувати ще два змінних параметри, що теж 

впливають на конкурентну обстановку в регіоні:
♦ випадкові події, які керівництво фірм та органи управління ре-

гіону не можуть контролювати («прориви» в технологіях, по-
літичні катаклізми за кордоном, зміна попиту та пропозиції на 
зовнішніх ринках тощо);

♦ дії органів управління регіону, у тому числі антимонопольна 
політика, протекціонізм тощо.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегія фірм, їх 
структура та 
конкуренція 

Параметри 
факторів 

Параметри 
попиту 

Споріднені та 
підтримуючі 

галузі 

Рис. 3.1. «Національний ромб» за М. Портером [3]

Зростання рівня життя в регіоні прямо залежить від здатності його 
компаній домагатися продуктивного використання ресурсів, причому 
постійно збільшуючи ефективність. Фірми повинні безупинно збіль-
шувати продуктивність існуючих галузей, підвищуючи якість продук-
ції, додаючи їй нових необхідних властивостей та характеристик шля-
хом удосконалювання технології та підвищення продуктивності праці.

На думку М. Портера, дешева робоча сила та «сприятливий» об-
мінний курс валют не визначають конкурентоспроможність. Будь-
яка країна прагне підтримувати високу зарплату та призначати високі 
ціни на свої товари на міжнародних ринках. Розширюючи експорт за 
рахунок низької зарплати та слабкої валюти й одночасно імпортуючи 
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складні товари (виробляти які країна не може досить продуктивно, 
щоб змагатися із закордонними конкурентами), можна досягти зба-
лансованої зовнішньої торгівлі та навіть позитивного торговельного 
сальдо. Але при цьому рівень життя в країні буде падати.

Заснування фірмами даної країни (регіону) закордонних філій 
може підвищити продуктивність економіки, якщо тільки за кордон пе-
реводяться менш продуктивні види виробництва або за кордоном здій-
снюється вузькоспеціалізована діяльність (скажімо, обслуговування 
продукції або її підготування до місцевих умов), яка дозволяє краще 
закріпитися на закордонному ринку. У такий спосіб можна збільшити 
експорт і отримувати додатковий прибуток, який уливається в місцеву 
економіку та підвищує національний (регіональний) доход.

Спираючись на дослідження М. Портера, можна виділити чоти-
ри особливі стадії конкурентоспроможності регіональної економіки 
(рис. 3.2), що відповідають чотирьом основним рушійним силам, 
або стимулам, які визначають її розвиток в окремі періоди часу. Це 
стадії факторів виробництва, інвестицій, нововведень і багатства.

На перших трьох стадіях відбувається зростання конкуренто-
спроможності економіки, що, як правило, супроводжується зрос-
танням добробуту населення. Четверта стадія, на якій головною 
рушійною силою економіки стає нагромаджене багатство (що має 
властивість розтрачуватися), означає поступове сповільнення зрос-
тання та в кінцевому підсумку падіння.

Згідно з дослідженнями М. Портера, стадії багатства вже дося-
гли такі промислово розвинені країни, як США та Великобританія, 
а також деякі країни Західної Європи.

      Фактори               
   Інвестиції     

      
Нововведення

              
Багатство

     

   виробництва    

Рис. 3.2. Стадії конкурентоспроможності регіональної економіки

3.2. Аналіз конкурентів і конкуренції в регіоні

Усі існуючі конкуренти, що діють у конкретному регіоні, поді-
ляються на два основні види:
♦ прямі конкуренти – це суб'єкти підприємництва, які задоволь-

няють ту саму потребу, виробляючи аналогічні товари, а також 
пропонують на ринок товари-замінники;
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♦ потенційні конкуренти – по-перше, підприємства, що давно існують, 
які розширюють асортимент або застосовують нову технологію, за-
ймаються вдосконалюванням продукту для того, щоб краще задоволь-
няти потреби покупців і в результаті стати прямими конкурентами; 
по-друге, нові фірми, що тільки вступають у конкурентну боротьбу.
Для аналізу конкурентів у регіоні використовують схему, що 

включає чотири основні елементи, до яких повинна бути зведена вся 
зібрана інформація, у тому числі отримана з фірмових і товарних 
досьє, що складаються на кожного конкурента і його продукцію:
• цілі на майбутнє (що мотивує конкурента);
• поточна стратегія (як конкурент веде та має намір поводитися 

надалі в конкурентній боротьбі);
• уявлення конкурента про себе та про галузь;
• можливості конкурента, його сильні та слабкі сторони.

М. Портер у роботі «Конкурентна стратегія» дає схему п'яти 
конкурентних сил (рис. 3.3), що визначають привабливість галузі та 
позиції даної фірми в конкурентній боротьбі в цій галузі, а саме:
1) поява нових конкурентів;
2) загроза заміни даного продукту новими продуктами;
3) сила позиції постачальників;
4) сила позиції покупців;
5) конкуренція серед виробників у самій галузі [1, с. 364].

Конкуренти в галузі

Конкуренція між 
діючими фірмами

Потенційні 
конкуренти

Загроза 
товарів-

замінників

Здатність клі-
єнтів торгува-

тися

Здатність по-
стачальників 
торгуватися

Загроза при-
ходу нових 

конкурентів

Замінники

Клієнти
Постачаль-

ники

Рис. 3.3. Конкурентні сили за М. Портером [1]
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На конкурентну боротьбу істотний вплив виявляє бар'єр вхо-
дження в галузь, висоту якого слід ураховувати як організаціям, 
що перебувають усередині галузі (для них чим вище бар'єр, тим кра-
ще), так і організаціям, що бажають увійти в нову галузь (для них 
чим він нижче, тим краще). Висота бар'єра визначаються наступни-
ми факторами:
1. Економією на масштабі виробництва. Звичайно організації, що 

вперше з'явилися на ринку, починають діяльність по збуту но-
вого продукту в масштабах суттєво менших, ніж його традиційні 
виробники. Тому їх виробничо-збутові витрати вище, що обу-
мовлює при приблизній рівності ринкових цін одержання ними 
меншого прибутку, а можливо навіть і збитків. Заради освоєння 
нового бізнесу організація повинна свідомо йти на це.

2. Звичністю марки товару. Як відомо, споживачі орієнтовані на 
придбання товарів певних марок. Зробити нову марку популяр-
ною серед споживачів – досить непросте завдання.

3. Фіксованими витратами, пов'язаними із входженням у нову га-
лузь (впровадження нових стандартів, вимоги дизайну та ін.).

4. Витратами на нові основні фонди, які в багатьох випадках по-
трібно створювати для випуску нового продукту.

5. Доступом до системи руху товарів. Традиційні виробники да-
ної галузі можуть створити бар'єри для новачків на шляху їх 
проникнення у функціонуючі збутові мережі. У цьому випадку 
новим виробникам прийдеться створювати свої канали руху то-
варів, що пов’язано зі значними витратами.

6. Доступом до галузевої системи постачання, де існують ті ж 
бар'єри, що й у випадку із системою руху товарів.

7. Відсутністю досвіду виробництва даного виду продукту, вна-
слідок чого його собівартість за інших рівних умов вище, ніж у 
традиційних виробників.

8. Можливими діями у відповідь з боку підприємств галузі, спрямо-
ваними на захист своїх інтересів. Наприклад, відмова в продажу 
необхідних патентів, лобіювання в уряді та місцевих структурах 
влади своїх інтересів, у результаті чого традиційні виробники 
можуть одержати податкові та інші пільги, а доступ на ринок но-
вих товаровиробників стане ускладненим.
Що стосується погрози заміщення даного продукту товарами-

замінниками, то мається на увазі виробництво нових товарів, які 
задовольняють ту ж саму потребу, але створені на основі зовсім но-
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вих принципів. Так, у свій час, на зміну логарифмічним лінійкам 
прийшли мікрокалькулятори. При оцінці загрози заміни необхідно 
враховувати характеристики й ціну продукту-замінника відносно 
традиційних продуктів, ціну переходу на використання нового про-
дукту, яка може бути досить високою. Крім того, слід брати в роз-
рахунки, чи схильний споживач до заміни продуктів, що купуються 
традиційно.

Сила позиції постачальників багато в чому визначається ти-
пом ринку, на якому діють постачальники та підприємства галузі. 
Якщо це ринок постачальників, коли вони диктують свої умови під-
приємствам галузі, то останні перебувають у менш виграшній ситу-
ації в порівнянні з випадком ринку споживачів, коли ті домінують 
на ринку. Сила позиції постачальників визначається наступними 
факторами:
1) різноманітністю й високою якістю продуктів, що постачаються, 

та послуг, що надаються;
2) наявністю можливості зміни постачальників;
3) величиною витрат переходу споживачів на продукцію інших по-

стачальників, обумовлених необхідністю використовувати нову 
технологію й устаткування, вирішувати організаційні та інші 
питання;

4) величиною обсягів продукції, закуповуваної в постачальників. 
Більші обсяги закупівель сировини, комплектуючих матеріалів 
роблять постачальників більш залежними від підприємств, які 
здійснюють масштабні закупівлі.
Сила позиції покупців, як і в попередньому випадку, багато в 

чому визначається типом ринку – маються на увазі ринки вироб-
ника й покупця. Сила позиції покупців залежить у першу чергу від 
таких факторів:
1) можливості перейти на використання інших продуктів;
2) витрат, пов'язаних із цим переходом;
3) обсягу закуповуваних продуктів.

Оскільки ці фактори впливають на ціни, витрати та інвестиції, 
то вони визначають рівень прибутковості організацій даної галузі.

Конкурентна боротьба в самій галузі оцінюється за ступенем 
небезпечності (пріоритетності) конкурентів. Залежно від своєї ролі 
в конкурентній боротьбі всі організації можуть бути розділені на чо-
тири групи:
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♦ Ринковий лідер – організація з найбільшою ринковою часткою в 
галузі. Такі фірми звичайно бувають також лідерами у сфері ці-
нової політики, інновацій і впровадження нової продукції, вико-
ристання різноманітних систем руху товарів, оптимізації витрат 
на маркетинг. Для того, щоб утриматися в лідерах, організація, 
по-перше, намагається розширити ринок збуту або шляхом за-
лучення нових покупців, або шляхом знаходження нових сфер 
застосування своїх продуктів, або шляхом збільшення частоти 
їх застосування. По-друге, вона постійно опікує свій бізнес від 
зазіхання конкурентів, для чого використовуються оборонні 
стратегії. Така фірма прагне збільшити свою ринкову частку, 
хоча це автоматично не призводить до збільшення прибутку, 
тому що ціна такого розширення може бути надмірно високою. 
Іноді виразного лідера в галузі не існує і як лідерів розглядають 
кілька організацій.

♦ Ринковий претендент – організація в галузі, яка бореться за 
збільшення своєї ринкової частки, за входження в число лідерів. 
Для того, щоб боротися, організація повинна мати певні пере-
ваги над ринковим лідером (пропонувати кращий продукт, про-
давати продукт за нижчою ціною тощо). Звичайно для цього ви-
користовуються атакуючі стратегії.

♦ Ринковий послідовник – організація в галузі, яка проводить по-
літику слідування за галузевими лідерами, воліє зберігати свою 
ринкову частку, не приймаючи ризикованих рішень. Однак це 
не говорить про те, що ринковий послідовник повинен проводи-
ти пасивну політику. Він може вибрати стратегію розширення 
своєї діяльності, але таку, яка не викликає активної протидії з 
боку конкурентів.

♦ Організації, що діють у ринковій ніші, обслуговують маленькі 
ринкові сегменти, які інші організації-конкуренти або не помі-
тили, або не взяли до уваги. Ринкова ніша – це своєрідний сег-
мент у сегменті. Вона може бути досить прибутковою за рахунок 
високого рівня задоволення специфічних потреб обмеженого 
кола клієнтів за підвищеними цінами. Звичайно для зниження 
ризику організації використовують кілька ніш. Бажано, щоб 
ринкова ніша мала потенціал зростання, не викликала інтересу 
в сильних конкурентів і щоб в організації була сильна підтримка 
з боку клієнтів.
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Методи конкуренції, які застосовують організації у своїй рин-
ковій діяльності, у найбільш узагальненому виді зводяться до двох:
1)  цінова конкуренція, або конкуренція на основі ціни;
2)  нецінова конкуренція, або конкуренція на основі якості.

Сьогодні на світовому ринку методами цінової конкуренції ко-
ристуються, як правило, фірми-аутсайдери, що бажають будь-за-що 
проникнути на ринок. Однак «війна цін» можлива лише до того мо-
менту, поки фірма не вичерпає резерви зниження собівартості това-
ру, що випливають із розширення масштабів масового виробництва. 
В іншому випадку прийдеться знижувати середню норму прибут-
ку, що неминуче призведе до зменшення обсягу інвестицій у від-
новлення й розширення виробництва та, в остаточному підсумку, 
до зниження рівня конкурентоспроможності. Іноді цінові методи 
конкуренції використовуються при проникненні на ринки з новими 
товарами. У такому випадку звичайно використовують не пряму ці-
нову конкуренцію, коли фірма широко й відкрито сповіщає про зни-
ження цін на свою продукцію, а приховану цінову конкуренцію, коли 
зростання ціни на новий товар зі значно поліпшеними властивостя-
ми менше, ніж очікується за об'єктивними розрахунками.

Нецінова конкуренція висуває на перший план більш високі, 
ніж у суперників, якість, надійність, екологічність, сучасний дизайн, 
розширення сфери післяпродажного обслуговування тощо. Най-
сильнішим знаряддям нецінової конкуренції є реклама, що дово-
дить до споживача переваги товару.

Крім чесної цінової та нецінової конкуренції існує несумлінна 
конкуренція, до якої відносяться серед цінових методів – демпінг 
(продаж товарів за цінами, значно нижчими нормального рівня для 
даного ринку) і монополістична змова, а серед нецінових – комер-
ційне шпигунство, переманювання фахівців, випуск підроблених 
товарів, незаконне використання товарних знаків, поширення не-
правильної компрометуючої інформації про конкурентів.

Для розрахунків ступеня монополізації регіональних ринків вико-
ристовується індекс Херфіндаля – Хіршмана (індекс концентрації Iк), 
що дорівнює сумі квадратів часток ринку всіх присутніх на ньому фірм:

 Iк = ∑
=

n

i
id

1

2
, 

де di – частка i-ї фірми на ринку (у %), n – загальне число фірм 
на ринку.
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Емпірично доведено, що якщо Iк дорівнює 1000 і менше, то ри-
нок є немонополізованим, а якщо 1800 і більше – є передумови до 
його монополізації.

3.3. Конкурентоспроможність економіки 
України в системі світової економіки

Щоб зрозуміти місце країни в системі глобальної економіки, не-
обхідно розглянути показники її зовнішньоекономічної діяльності 
та насамперед – галузеву структуру експортних поставок.

За даними Державного комітету статистики, зовнішньоторго-
вельний товарообіг України в 2007 році склав 109,9 млрд. дол., у 
тому числі експорт товарів – 49,2 млрд. дол., імпорт – 60,7 млрд. дол. 
(негативне сальдо – 11,5 млрд. дол.); зовнішньоторговельний обіг 
послуг за той же період – 13,9 млрд. дол., у тому числі експорт по-
слуг – 9,0 млрд. дол., імпорт – 4,9 млрд. дол. (позитивне сальдо – 4,1 
млрд. дол.) [7].

У галузевій структурі експорту товарів провідне місце належить 
металургійному комплексу, на який припадає 42,2% вітчизняних 
експортних товарних поставок (40,0% – чорна металургія, 2,2% – 
кольорова металургія). На другому місці знаходиться машинобуду-
вання (17,2%), на третьому – хімічна промисловість (10,2%). Потім 
ідуть харчова промисловість (7,7%), паливно-енергетичний комплекс 
(5,3%), сільське господарство (5,0%), лісопромисловий комплекс 
(3,9%), легка промисловість (3,7%), промисловість будівельних мате-
ріалів (1,6%).

Таким чином, можна констатувати, що в галузевій структурі 
експорту України переважають галузі, що постачають на світовий 
ринок сировину, напівфабрикати та товари низького ступеня тех-
нологічної обробки (метал, прокат, нафтопродукти, азотні добрива, 
зерно, деревина тощо).

Щодо машинобудування, то деяке нарощування експортних поста-
вок машин спостерігалося останні 2-3 роки, а до цього часу його частка 
не перевищувала 12%, що відповідало третьому-четвертому місцю в 
товарній структурі. Також ще незначними є експортні поставки таких 
перспективних галузей промисловості, як харчова та легка.

Водночас в індустріально розвинених країнах провідне місце в 
товарній структурі експорту давно посідає машинобудування, на-
самперед його високотехнологічні галузі.
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Не кращим чином для України виглядає й галузева структура 
зовнішньої торгівлі послугами. «Левову частку», а саме 67,9%, усіх 
експортованих послуг займають транспортні. Причому в структурі 
транспортних послуг провідне місце (27,0%) належить трубопро-
відному транспорту, що здійснює транзит російських енергоносіїв 
через українську територію в країни Західної Європи. Потім ідуть 
залізничний (14,0%), повітряний (10,2%), морський (10,1%) та інші 
види транспорту, в тому числі автомобільний (6,6%).

Зі значним відривом від транспортних в структурі зовнішніх по-
слуг виділяються ділові, професійні та технічні послуги (13,8%), ту-
ризм (3,7%), фінансові послуги (3,6%) і ремонт (3,6%). Потім ідуть 
послуги зв'язку (2,7%), комп'ютерні (1,7%), будівельні (1,1%), стра-
хові (0,9%), ліцензійні (0,2%) та інші послуги.

Отже, для формування ринку зовнішніх послуг Україна корис-
тується головним чином своїм вигідним транзитним транспортно-
географічним положенням на шляху з Росії до Західної Європи та 
існуючою виробничою інфраструктурою (газотранспортною та ін-
шими транспортними системами). Водночас прогресивні інформа-
ційні послуги, що є головним показником розвитку індустріальних 
країн, в українському експорті представлені в мізерній пропорції.

Не дивно, що в щорічній Доповіді про глобальну конкурент-
ноздатність, що готується для Всесвітнього економічного форуму, 
Україна показує порівняно низьку конкурентноздатність, зайнявши 
в 2007 році 73 місце в рейтингу глобального індексу конкурентноз-
датності (Global Competitiveness Index) [6]. Згідно з цими даними, 
Україна перебуває на одному з останніх місць за конкурентноздат-
ністю серед країн Європи (випереджаючи лише Румунію, Болгарію, 
Молдову, Албанію, а також деякі країни колишньої Югославії – 
Чорногорію, Сербію, Македонію, Боснію та Герцеговину, які ще не-
давно були в стані громадянської війни) і знаходиться в другій по-
ловині списку країн, що потрапили в рейтинг (усього 131 країна).

У чому ж причини порівняно низької конкурентноздатності 
на світовому ринку багатьох вітчизняних товарів і послуг, що є по-
казником рівня розвитку країни?

По-перше, вітчизняна продукція дуже енергоємна внаслідок ви-
користання застарілих технологій і зношення основних фондів під-
приємств. Досить сказати, що на 1 долар ВВП Україна витрачає в 
5,5 разів більше енергоресурсів, ніж держави Центральної та Схід-
ної Європи, і в 12 разів більше, ніж країни Західної Європи [2].
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По-друге, низький внутрішній попит на багато видів продукції, 
який спостерігався під час економічної кризи внаслідок відсутності 
вільних фінансових ресурсів, призвів до простою наявних виробничих 
потужностей, що збільшило постійні витрати на одиницю продукції.

По-третє, багато великих підприємств (насамперед у машино-
будуванні) дотепер утримують на своєму балансі об'єкти соціальної 
сфери (відомче житло, лікарні, дитячі садки, санаторії тощо), ви-
трати на утримання яких закладаються в собівартість продукції, що 
збільшує кінцеву ціну.

По-четверте, недосконалими є існуючі схеми фінансування ві-
тчизняних експортерів, для яких кредитні ресурси обходяться до-
рожче, ніж для їхніх західних конкурентів.

По-п'яте, управління підприємствами-експортерами усе ще не відпо-
відає критеріям сучасних маркетингу та менеджменту, оскільки профе-
сійна система підготовки фахівців подібного профілю тільки формуєть-
ся, а керівники найчастіше звикли діяти, виходячи з минулого досвіду.

По-шосте, на державному рівні не налагоджений дієвий меха-
нізм дипломатичної підтримки вітчизняних виробників за кордо-
ном (посольствами, консульствами, представництвами) з метою 
просування їхньої продукції.

Подолання перерахованих основних труднощів допоможе підви-
щити конкурентноздатність української продукції та диверсифікова-
ність українського експорту, для чого є всі потенційні можливості.

По-перше, Україна багата різноманітними мінерально-
сировинними ресурсами, хоча на сьогодні використовує за великим 
рахунком лише ресурси пірометалургійного циклу та вуглеводневу 
сировину. У надрах України виявлено близько 700 різновидів міне-
ралів, на її території ведеться видобуток близько 50 видів корисних 
копалин з приблизно 200 розвіданих. Володіючи 0,4% світової суші 
та 0,7% населення світу, Україна виробляє близько 5% світової міне-
ральної сировини та продукції її переробки.

По-друге, на Україну припадає чверть площ найбільш родючих ґрун-
тів світу – чорноземів, що в сполученні зі сприятливими кліматичними 
умовами є передумовою для розвитку високоінтенсивного сільського 
господарства та харчової промисловості. Правда, для виходу на світовий 
ринок необхідні вкладення в модернізацію існуючих агротехнологій.

По-третє, Україна буде продовжувати використовувати наявну 
газотранспортну та іншу виробничу інфраструктуру, що дозволяє 
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при її поступовій модернізації розвивати Євразійський транспорт-
ний коридор, який пролягає через українську територію.

По-четверте, Україна має значний потенціал у високотехно-
логічних галузях машинобудування, що працювали на оборонно-
промисловий комплекс СРСР. Це насамперед підприємства 
ракетно-космічної та авіаційної промисловості.

По-п'яте, рекреаційні ресурси України (насамперед Криму та Кар-
пат) дозволяють твердити про розширення сфери міжнародного туриз-
му за умови впровадження сучасних туристичних технологій і створен-
ня відповідної інфраструктури обслуговування іноземних туристів.

Нарешті, останній за ліком, але перший за значенням фактор 
успіху – це високий інтелектуальний потенціал населення України. 
У звіті про глобальну конкурентноздатність Україна зайняла 19 міс-
це серед 60 країн світу за рівнем наукової освіти. Але водночас вона 
перебуває в числі держав, що лідирують за обсягом «відтоку мозків», 
тобто за «експортом людей» із країни. Таку тенденцію може змінити 
лише підвищення якості життя в Україні.

Таким чином, інтелектуальний потенціал, традиції науки і технології, 
існуюча виробнича інфраструктура та природні ресурси є основою для під-
вищення конкурентноздатності України на світовому ринку, але за умови 
створення державою сприятливого економічного клімату для розвитку під-
приємництва, зниження рівня корупції та підвищення ефективності дер-
жавного управління в усіх сферах соціально-економічного життя країни.
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4. РЕГІОНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ І 
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

4.1. Регіональний маркетинг – новий 
напрямок регіональної економіки

Економічне піднесення регіонів у значній мірі залежить від про-
цесів оптимізації просторових характеристик економічних об'єктів. 
Наукову основу цьому може надати маркетингова географія – при-
кладна суспільно-географічна наука, яка вивчає закономірності те-
риторіальної організації виробничо-споживчого комплексу та його 
особливості в різних країнах і регіонах [19-21]. Метою досліджень 
маркетингової географії є оптимізація взаємодії між виробниками 
товарів і послуг і споживачами, які їх потребують. Практично це 
втілюється в життя як одержання виробником певного прибутку за 
умови якісного задоволення потреб споживача.

Відповідно до головної мети існує безліч конкретних завдань, 
які вирішуються в межах маркетингової географії. Ці завдання мож-
на об'єднати в наступні групи:
1) збір, первинна обробка та аналіз інформації про територіаль-

ну неоднорідність маркетингового середовища (у тому числі 
географічна сегментація) з метою визначення товарної, цінової, 
збутової та комунікаційної стратегій організацій на конкретних 
ринках збуту;

2) територіальна організація розподільчої системи – забезпечення 
найкращого просування товарів і послуг каналами розподілу, 
географічне вивчення ефективності реклами, визначення опти-
мальних місць збуту товарів і послуг;

3) дослідження регіонального маркетингу.
Впровадження останнього напрямку в сучасних умовах тісно 

пов'язане з концепцією соціально-етичного маркетингу [9], яка пе-
редбачає гармонізацію трьох основних факторів – прибутків фірм, 
потреб індивідів та добробуту соціуму. Це неодмінно призводить до 
переходу маркетингу з мікрорівня (фірмовий рівень) на мезорівень 
(регіональний рівень) і навіть на макрорівень (державний і міждер-
жавний рівень).

У традиційних маркетингових посібниках звичайно маємо спра-
ву з мікромаркетингом, суб'єктом якого виступає підприємство або 
організація, а об'єктом – продукт, який нею реалізується. Однак 
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останнім часом маркетинг тлумачиться більш широко – як концеп-
ція раціонального використання ресурсів для задоволення потреб 
суспільства не тільки на рівні окремих підприємств, але й у регіо-
нальному масштабі, тобто на рівні міст, районів, областей, країн або 
навіть їх угруповань (приміром, Євросоюзу). Мова йде про регіо-
нальний маркетинг (regional marketing).

Однозначного тлумачення терміна «регіональний маркетинг» 
поки що не існує. Так, російський економіст Є. П. Голубков серед 
різновидів маркетингу виділяє маркетинг регіону, що спрямований 
«на залучення капіталу й забезпечення постійного розвитку даного 
регіону» [6, с. 10].

Російський маркетолог О.П. Панкрухін [12] застосовує більш 
широкий термін – територіальний маркетинг як маркетинг в інтер-
есах території, її внутрішніх суб'єктів, а також зовнішніх суб'єктів, в 
увазі яких зацікавлена територія. У зв'язку з цим він розрізняє:
1) маркетинг територій, об'єктом уваги якого виступає територія в 

цілому, що здійснюється як усередині, так і за її межами;
2) маркетинг на (усередині) територіях, об'єктом уваги якого є від-

носини з приводу конкретних товарів, послуг та ін., що здійсню-
ється у межах території.
На нашу думку, регіональний маркетинг слід розглядати як 

таку маркетингову діяльність на мезорівні, яка сприяє оптимізації 
попиту та пропозиції в регіональному масштабі шляхом матері-
альних (матеріальними цінностями) і нематеріальних (послугами, 
ноу-хау) обмінів між суб'єктами ринку [18]. Регіональний марке-
тинг передбачає вивчення попиту та його задоволення в оптималь-
ний спосіб не на рівні окремих підприємств і організацій, а на рівні 
всього регіону. В даному випадку регіон як територіальна цілісність, 
яка набула специфічних природних, економічних, соціальних, куль-
турних та інших особливостей, є об'єктом маркетингу, а його 
суб'єктом – органи місцевого самоврядування та регіональні струк-
тури виконавчої влади. Регіональні структури управління, озброєні 
концепцією маркетингу, повинні прагнути якнайкраще задовольни-
ти платоспроможний попит як у межах регіону, так і поза його меж-
ами (на обраних цільових регіональних і міжнародних ринках) шля-
хом просування товарів, послуг, ідей, які створюються в регіоні.

Впровадження концепції маркетингу в практику регіонального 
управління можливе шляхом перегляду й перебудови діяльності іс-
нуючих структурних підрозділів обласних державних адміністрацій 
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і міських виконавчих комітетів, а також шляхом створення спеціаль-
них управлінських органів регіонального маркетингу. Управлінські 
рішення у сфері регіонального маркетингу повинні ґрунтуватися на 
інформації, яка збирається, обробляється та аналізується регіональ-
ною маркетинговою інформаційною системою, що за допомогою 
технічних засобів комунікації зв'язує всі управлінські структури, 
які впливають на регіональний маркетинг.

Виходячи із загальноприйнятого визначення інформаційних 
систем маркетингу [6, 9, 13], під регіональною маркетинговою 
інформаційною системою (РМІС) розуміємо комплекс кваліфі-
кованого персоналу, технічних засобів, баз і банків даних, методів 
і процедур, які в сукупності дозволяють збирати, накопичувати, 
обробляти та поширювати необхідну і своєчасну інформацію для 
підготовки та прийняття рішень у сфері регіонального маркетин-
гу. Функціонально РМІС може поділятися на окремі блоки (під-
системи), які повинні охоплювати наступні напрямки маркетинго-
вих досліджень на регіональному рівні: 1) вивчення кон'юнктури і 
місткості ринків, споживчих смаків і запитів; 2) дослідження кон-
курентів і методів конкуренції (у тому числі складання бази даних 
організацій-конкурентів за видами товарів і послуг); 3) досліджен-
ня товарного асортименту (у тому числі складання бази даних видів 
продукції та послуг, створюваних у регіоні та необхідних регіону); 
4) дослідження цін і ціноутворення (у тому числі складання ціно-
вих досьє на різні види товарів і послуг); 5) дослідження методів і 
каналів збуту (у тому числі складання бази даних торговельних по-
середників); 6) дослідження засобів маркетингових комунікацій (у 
тому числі складання бази даних рекламних і PR-компаній); 7) роз-
робка та оцінка ефективності організації, планування і контролю 
регіонального маркетингу.

До складу управлінських органів регіонального маркетингу 
обов’язково слід включити підрозділ (відділ, сектор, центр тощо) з 
розробки та реалізації регіональних інвестиційних програм. До його 
обов’язків повинне входити складання баз даних інвестиційних про-
ектів і пропозицій, реальних і потенційних інвесторів. Саме цей під-
розділ повинен відповідати за формування привабливого іміджу ре-
гіону з метою залучення інвестицій для його постійного розвитку.

У Німеччині, Великобританії та деяких інших розвинених кра-
їнах Європи за останні двадцять років поширився такий різновид 
регіонального маркетингу, як міський маркетинг (city marketing), 
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яким займаються муніципалітети. Одним з найважливіших його 
напрямків є відродження історико-культурного вигляду міст із ме-
тою залучення капіталу в сферу туристичного бізнесу. Як свідчить 
американський маркетолог Ф. Котлер [9], навіть досить багаті міста 
США, такі як Нью-Йорк, Детройт і Атланта, створили спеціальні 
робочі групи, функціональним обов’язком яких є підйом престижу 
міст для залучення нової хвилі вільних підприємців.

Щодо реалій України, то тут міським маркетингом слід займа-
тися представницьким органам влади міст (міським радам) та їх ви-
конавчим комітетам. Саме вони, як ніхто інший, зобов’язані взяти-
ся за відродження історико-культурної спадщини, яка є не тільки 
духовним багатством, але й здатна приносити реальний прибуток, 
залучати інвестиції в регіони.

Якщо піднятися на рівень адміністративно-територіальних об-
ластей, то суб’єктами регіонального маркетингу тут виступають об-
ласні адміністрації, на плечі яких лягає керування інвестиційними 
процесами в регіонах, створення їх привабливого іміджу для вкла-
дення капіталу.

Підсумовуючи сказане, слід підкреслити, що в Україні назріла 
потреба впровадження інструментарію регіонального маркетингу 
як найважливішого напрямку регіональної економіки в практику 
місцевих органів влади з метою економічного та культурного від-
родження регіонів. В умовах виходу з економічної кризи, у якій опи-
нилися пострадянські держави, регіональний маркетинг як ніколи є 
необхідним, оскільки передусім передбачає підвищення добробуту 
населення та поліпшення фінансово-економічного стану регіонів 
внаслідок оптимізації попиту та пропозиції, у тому числі шляхом 
залучення капіталу для їхнього розвитку.

4.2. Транскордонне співробітництво регіонів

В окремих випадках для відродження історико-культурних 
традицій і поліпшення соціально-економічного положення необ-
хідне об’єднання зусиль декількох регіонів. Особливо актуальним 
це є для прикордонних областей, що пов’язано з появою транскор-
донних регіонів – регіональних утворень, які формуються в меж-
ах адміністративно-територіальних одиниць двох і більше країн 
на основі реалізації спільних програм та угод, підписаних на рівні 
місцевих органів влади. До даного типу територіальних об’єднань 
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відносяться єврорегіони, які вперше з’явилися в Західній Європі, а 
зараз організуються й в Україні.

На рубежі другого й третього тисячоліть країни колишнього 
СРСР одержали статус незалежних держав і стали повноправними 
суб’єктами міжнародних відносин. Це призвело до значних соці-
альних та економічних змін як усередині цих країн, так і в їхньо-
му найближчому оточенні. Розпад СРСР і утворення СНД, перехід 
від адміністративно-командної до ринкової економіки, формування 
єдиної Європи, ріст впливу Китаю на світову економіку та тенден-
ції глобалізації – усе це зажадало від країн зміни поглядів на життя 
й місце серед народів світу, спонукало до збільшення ступеня від-
критості світу та зняття багатьох бар’єрів «залізної завіси». Однією 
з головних складових відкритості держав є їх міжнародні зв’язки. 
Причому їх інтенсивність різко зросла й продовжує поступальне 
зростання до цього часу. Адже в сучасному світі успішність країни, 
добробут її населення та її політична вага багато в чому залежать 
від конкурентоспроможності економіки, що визначає місце країни в 
системі регіональних економічних і світогосподарських зв’язків.

У контексті глобалізації особливе місце в системі міжнародних 
зв'язків займає транскордонне співробітництво як форма світо-
господарської інтеграції за допомогою інтенсифікації зв'язків при-
кордонних регіонів, що сприяє вільному переміщенню товарів, по-
слуг, капіталів і людей. Воно спрямоване на подолання негативних 
наслідків існування кордонів та наслідків, які виникли на прикор-
донних територіях через їх розташування на національних окраїнах 
держав, і має на меті покращення умов життя населення.

У Європейській рамковій конвенції про основні принципи тран-
скордонного співробітництва між територіальними громадами або 
органами влади (Мадридській конвенції 1980 р.) транскордонне 
співробітництво (cross-border co-operation) визначається як “будь-
які спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусід-
ських відносин між територіальними громадами або органами вла-
ди, що знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних 
сторін, а також укладання з цією метою будь-яких необхідних угод 
або досягнення домовленостей”.

За своєю суттю транскордонне співробітництво передбачає різ-
ного роду зв’язки людей, які, за певних обставин, зумовлюють появу 
спільної діяльності. Можна систематизувати ці зв’язки по мірі зрос-
тання складності та умов їх здійснення [3, с. 10-11]:
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1. Родинні контакти. Відбуваються завжди, не залежно від ступеня 
закритості кордону, хоча останнє має значний вплив на їх інтен-
сивність. Чим більше дозволів і затрат необхідно для перетину 
кордону, тим менша інтенсивність контактів.

2. Соціо-гуманітарні. В цю групу віднесені всі контакти, що від-
буваються в сфері культури, історії, архітектури, освіти, науки, 
релігії, туризму, рекреації, взаємне надання послуг у сфері охо-
рони здоров’я тощо.

3. Прикордонна торгівля – неформалізована купівля товарів та 
послуг на сусідніх територіях, передусім, для власних потреб.

4. Зовнішня торгівля товарами та послугами на прикордонних 
територіях – формалізовані експортно-імпортні відносини на 
прикордонних територіях.

5. Виробнича кооперація – співпраця у процесі виробництва това-
рів, наданні послуг та створенні матеріальних цінностей.

6. Спільні підприємства – формування спільних об’єктів в тран-
скордонному просторі відповідно чинного законодавства сторін 
для виробництва продукції та надання послуг.

7. Транснаціональні компанії у прикордонних територіях. Спосте-
рігається переважне розміщення підприємств компанії з обох 
сторін кордону (на невеликій віддалі) з тим, щоб попасти у різні 
режими економічної діяльності та, по можливості, у межах тран-
спортних коридорів.

8. Взаємодопомога у надзвичайних ситуаціях, у боротьбі з контрабан-
дою, нелегальною міграцією – розробляється спільний план дій.

9. Спільне використання природних ресурсів, природоохоронні 
заходи. Екологічна безпека – розробляється спільна програма 
забезпечення екологічної безпеки.

10. Територіальне (просторове) планування та облаштування тери-
торії. Як член Ради Європи Україна взяла на себе зобов’язання 
дотримуватися основних принципів та положень просторового 
розвитку на європейському континенті, зокрема, щодо тран-
скордонних регіонів.

11. Спільне використання об’єктів інфраструктури – при високо-
му рівні інтегрованості транскордонного регіону з метою під-
вищення ефективності об’єктів інфраструктури розробляються 
регулятивні механізми для спільного їх використання. Подібні 
механізми розробляються і для випадку спільної розбудови інф-
раструктури з подальшим її використанням.
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12. Стратегія розвитку транскордонного регіону – охоплюються всі 
сфери життєдіяльності населення у єдиному (інтегрованому) 
просторі транскордонного регіону. Це найвищий рівень розви-
тку транскордонного регіону.
Особливе поширення транскордонне співробітництво одержа-

ло в Європі у вигляді єврорегіонів – транскордонних регіонів, що 
включають суміжні прикордонні території держав, які характери-
зуються певною природною, економічною, соціокультурною, етніч-
ною єдністю.

Єврорегіони формуються в межах суміжних одиниць 
адміністративно-територіального поділу двох і більше країн на 
основі реалізації спільних програм і угод, підписаних на рівні орга-
нів місцевого самоврядування. Сьогодні це одна з найпоширеніших 
форм розвитку транскордонного співробітництва в ЄС. Перший 
єврорегіон «Єврегіо» («EUREGIO») був створений в 1958 р. на 
німецько-нідерландському прикордонні. На даний момент у Євро-
пі існує понад 150 транскордонних утворень. Програми підтримки 
єврорегіонів фінансуються Європейським фондом регіонального 
розвитку. Щоб сприяти розвитку інституційних структур транскор-
донного співробітництва на території Європи, заснована спеціальна 
програма INTERREG.

Поняття «єврорегіон» закріплене в Європейській рамковій кон-
венції про транскордонне співробітництво між територіальними 
громадами або органами влади (до якої приєдналася й Україна), а 
також у Декларації про транскордонне співробітництво, прийнятій 
Комітетом Міністрів Ради Європи 6 листопада 1989 р.

Єврорегіон не є якимось новим владним утворенням, тому він 
не порушує територіальної цілісності держав, не шкодить їхній без-
пеці, а навпаки сприяє поліпшенню взаємин між сусідніми країна-
ми. Співробітництво в рамках єврорегіону розвивається шляхом 
реалізації конкретних спільних проектів, у яких однаково зацікав-
лені всі суміжні країни та їх прикордонні території. Це лише засіб 
інтенсифікації регіонального співробітництва, що здійснюється на 
урядово-регіональному й регіонально-локальному рівнях у рамках 
існуючого законодавчого поля держав, регіони яких об'єднують свої 
зусилля для вирішення спільних проблем. Урядово-регіональне 
співробітництво спирається на міждержавні угоди (зокрема, для Ро-
сійської Федерації та України головним документом є Договір про 
дружбу, співробітництво та партнерство). Регіонально-локальне 
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співробітництво ґрунтується на особистих контактах між керівни-
ками сусідніх регіонів.

Єврорегіони утворюються в межах основних осей транскор-
донного співробітництва:
– Північноморсько-Середземноморської, що розпростерлася 

уздовж державного кордону між Німеччиною, Нідерландами, 
Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією та Італією;

– Балтійсько-Адріатичної, що розпростерлася уздовж кордону 
між західноєвропейськими країнами (Німеччина, Австрія, Іта-
лія) і постсоціалістичними державами Східної Європи (Поль-
ща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія);

– Балтійсько-Чорноморської, що розпростерлася уздовж західно-
го рубежу колишнього СРСР, охоплюючи Калінінградську об-
ласть Російської Федерації, Польщу, Литву, Білорусь, Україну, 
Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову [11].
Останнім часом до перерахованих трьох осей додалася ще одна – 

Баренцево-Чорноморська, яка сформувалася на кордоні Російської 
Федерації з європейськими країнами – Норвегією, Фінляндією, Ес-
тонією, Латвією, Білоруссю та Україною [18].

Після розпаду СРСР виникла необхідність активізації тран-
скордонного співробітництва суміжних регіонів колишніх союзних 
республік, а нині незалежних держав.

У 1993 році організований єврорегіон «Карпатський», який охо-
пив прикордонні території Угорщини, України, Польщі, Словач-
чини, а згодом і Румунії. У 1995 році в Луцьку голова Волинської 
облдержадміністрації та воєводи Хелмський, Люблінський, Замост-
ський і Тарнобжезький підписали статутні документи єврорегіону 
«Буг» [22]. Пізніше до загальних домовленостей приєдналися Бяль-
ськоподляське воєводство Польщі та Брестська область Білорусі [7]. 
Потім були сформовані єврорегіони «Нижній Дунай» (в 1998 році) 
і “Верхній Прут” (в 1999 році), покликані сприяти співробітництву 
прикордонних регіонів України, Румунії та Молдови.

Дещо пізніше виникло українсько-російське транскордонне 
співробітництво, першість у якому належить Харківській та Бєлго-
родській областям.

У 1924 р. академік Д. І. Багалій у матеріалах для комісії, яка 
займалася делімітацією кордону між радянськими республіками 
Україною і Росією, на підтвердження схожості прикордонних ре-
гіонів писав, що вони стали продуктом змішаної великоросійсько-
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української колонізації з явним домінуванням українського етносу. А 
тому прикордонні «міста з округами жили однаковим господарсько-
економічним життям», і всі спроби Воронезької і Курської губерній 
відмежуватися від Харківської полягали лише в сфері адміністра-
тивних розпоряджень. Бєлгородську та Харківську області поєдну-
ють вікові культурні й економічні зв'язки. Вони входили до єдиної 
історичної області – Слобідської України (Слобожанщини), яка 
сформувалася на окраїнних землях Російської імперії внаслідок за-
селення так званого Дикого Поля українськими козаками та мос-
ковськими служивими людьми в XVI-XVII століттях. Її жителі по-
чували себе «єдиним народом, який мав одмінні риси від населення 
великоросійського» [2].

Виходячи із зазначеної спільності, в 1997 р. регіоналістами 
Харківського державного університету на чолі з проф. А. П. Го-
ліковим була вперше висловлена й обґрунтована ідея створення 
першого українсько-російського єврорегіону «Слобожанщина» [4, 
5]. Ефективність такого співробітництва сусідніх регіонів Украї-
ни та Росії, зокрема Харківської та Бєлгородської областей, пояс-
нюється дією наступних чинників: 1) геополітичного (стратегіч-
ність україно-російських відносин); 2) економічного (коопераційні 
зв'язки, формування транснаціональних господарських структур 
тощо); 3) інтеграційного (згладжування «бар'єрних» ефектів при 
інтеграції України і Росії у світове співтовариство); 4) транспортно-
географічного (транзитність території); 5) екологічного (спільне ви-
рішення проблем забруднення вод басейну ріки Сіверський Донець 
та ін.); 6) соціокультурного (спільний культурний простір, етнічна 
близькість, що посилюється родинними зв'язками, суспільним вза-
ємовпливом); 7) науково-дослідного (об'єднання зусиль у сфері 
науково-дослідних робіт, вузівської підготовки фахівців); 8) інфор-
маційного (поглиблення співробітництва в інформаційній сфері, у 
тому числі по створенню маркетингового банку даних).

Створення єврорегіону «Слобожанщина» стало одним з важливих 
пунктів Регіональної комплексної програми соціально-економічного 
розвитку Харківської області до 2010 р., затвердженої 20 серпня 
1999 р. рішенням VII сесії Харківської обласної ради [16].

Як результат першими активність у транскордонному співробітни-
цтві виявили саме адміністрації Харківської й Бєлгородської областей. 
Ще 22 березня 2002 р. вони звернулися до президентів України та Росії 
з проханням дати відповідні доручення урядам щодо активізації дво-
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сторонніх консультацій між Міністерствами закордонних справ обох 
країн, метою яких було б підписання Угоди про спрощення митного та 
прикордонного режимів для забезпечення першочергових потреб жи-
телів прикордонних районів Харківської й Бєлгородської областей.

Невдовзі, після підготовчої роботи, проведеної виконкомом 
Ради керівників прикордонних областей Білорусі, Росії та України, 
7 листопада 2003 р. були підписані установчі документи про ство-
рення українсько-російського єврорегіону «Слобожанщина». У 
2004 р. єврорегіон «Слобожанщина» долучився до Асоціації євро-
пейських прикордонних регіонів.

Згідно зі статутом, єврорегіон «Слобожанщина» створений з ме-
тою розвитку співробітництва прикордонних територій у наступних 
напрямках:
- всебічний економічний розвиток;
- регіональне та локальне територіальне планування;
- комунікації, транспорт і зв'язок;
- наука, нові технології, освіта;
- охорона здоров'я, спорт і туризм;
- поліпшення стану довкілля;
- ліквідація надзвичайних ситуацій, стихійних лих та їхніх на-

слідків;
- сприяння розширенню контактів між жителями прикордонних 

територій, розвитку співробітництва між установами та органі-
заціями, а також суб'єктами господарської діяльності;

- полегшення процесу перетинання кордону для людей і вантажів 
шляхом спрощення прикордонних формальностей і сприяння 
відкриттю нових пунктів пропуску;

- сприяння підвищенню якості життя населення шляхом збіль-
шення зайнятості;

- сприяння розвитку регіональної економіки за допомогою поліп-
шення інфраструктури прикордонних районів.
Крім того, в 2003 р. у Гомелі було створено білорусько-російсько-

українське транскордонне об'єднання – єврорегіон «Дніпро» у складі 
Брянської, Гомельської та Чернігівської областей, а 24 квітня 2007 р. у 
Курську підписана угода про створення ще одного україно-російського 
єврорегіону «Ярославна» в межах Сумської та Курської областей.

Таким чином, на 2008 р. на території України налічувалося 7 
єврорегіонів: «Карпатський», «Буг», «Верхній Прут», «Нижній Ду-
най», «Дніпро», «Слобожанщина» і «Ярославна».
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Однак слід зазначити, що названі транскордонні утворення поки 
що в більшому або меншому ступені є формальними, ніж реальни-
ми, і вимагають більш пильної уваги з боку центральних та місце-
вих органів влади суміжних держав. Саме зараз у їхньому розвитку 
повинен початися перехід від підготовчої роботи до фази активної 
реалізації реальних справ.

27 грудня 2006 р. Кабінет Міністрів України затвердив Дер-
жавну програму розвитку транскордонного співробітництва на 
2007-2010 рр. [1]. Її завдання – активізація зовнішньоекономіч-
ної діяльності регіонів, розвиток малого та середнього підприєм-
ництва, збереження природного середовища, розвиток соціальної 
сфери. До цієї програми ввійшли шість єврорегіонів, у тому числі 
«Дніпро» та «Слобожанщина». У 2008 р. для фінансової підтрим-
ки 16 проектів у рамках шести єврорегіонів України передбаче-
но лише 6,62 млн. грн., у тому числі на один проект єврорегіону 
«Слобожанщина» – 100 тис. грн. і на один проект єврорегіону 
«Дніпро» – 260 тис. грн.

Керівництвом держави усвідомлюється необхідність погли-
блення транскордонного співробітництва, що було підтвердже-
но під час наради з питань активізації транскордонного співро-
бітництва, яка пройшла 6 березня 2007 р. у Чернівцях за участю 
керівників прикордонних з Європейським Союзом областей та 
представників центральних органів виконавчої влади [14]. Од-
нак ця нарада зробила наголос на транскордонному співробітни-
цтві на кордонах із країнами ЄС, обійшовши увагою українсько-
російський та українсько-білоруський кордони, де теж існують 
єврорегіони.

Скажімо, єврорегіон «Слобожанщина» на сьогодні дуже слабко 
використовує свій потенціал і вимагає наповнення конкретними 
проектами (у згаданій Державній програмі заплановане фінансу-
вання лише одного проекту – “Розробка комплексного плану оздо-
ровлення басейну р. Лопань”).

Для активізації українсько-російського транскордонного спів-
робітництва необхідна наявність наступних умов.

Насамперед, це залучення достатніх фінансових ресурсів, які 
можуть надійти з трьох основних джерел: 1) інвестиції зацікавлених 
у співробітництві організацій; 2) цільове бюджетне фінансування 
держав-учасниць проектів; 3) грантова підтримка ЄС (зокрема, Єв-
ропейського фонду регіонального розвитку).
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Окрім цього, назріла необхідність створення Інституту ре-
гіональних досліджень і транскордонного співробітництва, за-
вдання якого повинне полягати в науково-дослідному супроводі 
(розробка та обґрунтування проектів, оформлення документів 
для одержання фінансування) і моніторингу реалізації проектів у 
рамках єврорегіону «Слобожанщина» і подібних транскордонних 
утворень.

Це найбільш актуальні питання, які вимагають невідкладного 
вирішення для активізації співробітництва в рамках транскордон-
них регіонів з метою гармонійного входження України у світовий 
економічний простір.

Розвиток транскордонного співробітництва в рамках єврорегіо-
нів передбачає чотири етапи:
1) вивчення існуючого стану зв'язків між регіонами, що входять 

до єврорегіону, під час якого слід обстежити прикордонні те-
риторії, ознайомитися з інституційними структурами регіонів, 
визначити існуючі проблеми прикордонного співробітництва та 
ще не реалізовані його переваги;

2) визначення стратегії розвитку єврорегіону, що передбачає окрес-
лення стратегічних напрямків співробітництва, які є актуальни-
ми для всіх сторін; цей етап вимагає функціонування робочих 
груп за окремими питаннями;

3) розробка та забезпечення реалізації програм транскордонного 
розвитку, для чого слід сформувати інституційну структуру єв-
рорегіону, яка може являти собою як існуючі адміністративні ін-
ститути зі спільними проектами, так і спеціальні транскордонні 
інститути;

4) моніторинг і оцінка програм транскордонного співробітництва, 
які здійснюються формальними органами єврорегіону.
Виходячи з досвіду, набутого при створенні транскордонних 

регіонів, організаційна структура єврорегіону повинна складатися з 
таких основних елементів, як: рада, президія, секретаріат, ревізійна 
комісія та робочі групи (рис. 4.1). Ці органі повинні виконувати ко-
ординаційні, дорадчі та представницькі функції, спрямовані на ви-
рішення завдань єврорегіону.
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Рада єврорегіону 
" Слобожанщина"  

Ревизійна комісія 

Президіум ради 
єврорегіону 

Секретаріат 

Національне 
бюро – Харків 

Національне 
бюро – Бєлгород 

Робочі групи 

Розвитку 
території 

Промислової 
політики 

Розвитку 
АПК 

Охорони 
природи 

Молодіжної 
політики 

Інформаційоного 
забезпечення 

Розвитку 
контактів між 
населенням 

Освіти, науки, 
охорони здоров’я, 

культури 

Торговельного 
співробітницва 

Інститут 
регіональних 
досліджень 

Рис. 4.1. Пропонована організаційна структура 
єврорегіону «Слобожанщина» [18]

Рада є найвищим органом єврорегіону. До неї входить керів-
ництво адміністративно-територіальних одиниць, які утворили єв-
рорегіон. До президії єврорегіону, як правило, входить по одному 
представникові від кожної сторони, що призначаються радою. Зви-
чайно ними є керівники адміністрацій відповідних регіонів. Прези-
дія виконує всі необхідні функції під час та між засіданнями ради. 
Секретаріат є виконавчим органом єврорегіону. Він створюється ра-
дою на пропорційній основі від кожної сторони. Кожна сторона має 
своє національне бюро секретаріату. Для контролю над діяльністю 
організаційної структури єврорегіону створюється ревізійна комісія 
теж на пропорційній основі.
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Вирішенням конкретних спільних завдань покликані займатися 
постійні або тимчасові робочі групи, які створюються, виходячи з не-
обхідності. Вони готують матеріали та пропозиції, що розглядають-
ся секретаріатом. До роботи в групах повинні залучатися експерти 
з тих чи інших проблемних питань. На цій основі може працювати 
окрема установа – Інститут регіональних досліджень і транскордон-
ного співробітництва, забезпечуючи керівні органі єврорегіону не-
обхідною науково обґрунтованою інформацією щодо регіонального 
розвитку. Він має займатися розробкою, впровадженням, маркетин-
говим забезпеченням і моніторингом регіональних програм.

Фінансування керівних органів єврорегіону повинне забезпе-
чуватися кожною стороною відповідно до встановлених критеріїв 
та пріоритетів. Для підтримки діяльності робочих груп залучають-
ся цільові кошти, передбачені в державних і місцевих бюджетах на 
вирішення конкретних проблем і реалізацію конкретних загально-
державних і регіональних програм, а також кошти закордонних до-
норських програм (зокрема, Європейського фонду регіонального 
розвитку). З метою фінансування міжнародних проектів за участю 
іноземних інвесторів доцільно створювати регіональні міжнародні 
інвестиційні банки або фінансові групи.
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5. СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

5.1. Моделі економічного розвитку

Стратегія у класичному розумінні – це мистецтво, загальний 
план здіснення будь-якої дії або процесу для досягнення певної 
мети. Відносно регіональної політики вона виступає як спосіб та за-
сіб її проведення, форма управління господарською діяльністю та 
територіальною організацією сучпільства, що спрямовується на ре-
алізацію цільових завдань регіонального і загальнодержавного зна-
чення [3, с. 118].

Стратегія економічного розвитку регіону є науково обґрун-
тованою програмою дій з метою реалізації об'єктивно обумовлених 
принципів розвитку регіону. Мета стратегії – реалізація місії регіону 
(забезпечення високого рівня життєдіяльності людей і максимальне 
освоєння його потенціалу) на основі прийняття ефективних управ-
лінських рішень. Вона є стрижнем цільових регіональних програм і 
повинна гармонійно вписуватися у стратегію розвитку країни.

Для успішної реалізації стратегії економічного розвитку регіону 
важливим є вироблення фінансових механізмів у вигляді системи 
практичних заходів щодо оптимізації бюджетного процесу в регіоні 
й залучення інвестиційних ресурсів для ефективного вирішення за-
вдань регіонального розвитку.

Стратегія економічного розвитку регіону здійснюється на основі 
моделі (концепції) регіонального розвитку – сукупності поглядів 
щодо шляхів вирішення соціально-економічних проблем, досягнення 
цілей і реалізації завдань розвитку регіону в перспективі [2, с. 154].

Модель економічного розвитку – це основне бачення процесів 
економічного розвитку регіонів і країни в цілому, що пропонується 
для реалізації органами влади та місцевого самоврядування.

Особливості моделей економічного розвитку (ступінь досягнення 
мети, комплекс заходів щодо її досягнення) визначаються конкрет-
ними умовами співвідношення та взаємодії економічних факторів. 
Моделі економічного розвитку складаються на основі теоретичних 
закономірностей функціонування економічних об'єктів у ринко-
вій системі. Конкретні умови (історичні, географічні, соціально-
культурні) у різних країнах і регіонах обумовлюють особливі спів-
відношення і взаємодію економічних та інших факторів, також 
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ступінь досягнення економічних цілей, а звідси й особливості роз-
витку національних і регіональних моделей.

Модель розвитку економічних систем (світової економіки, осно-
вних груп країн світу, національних економік, регіонів, регіональ-
них угруповань), розглянута в динаміці, являє собою послідовність 
моделей, характерних для певних часових відрізків.

Характеристику регіональних моделей економічного розвитку 
визначають: економічні ресурси, регіональні особливості, характер 
економіки, рівень економічного розвитку, місце в країні та світі, ор-
ганізаційна та галузева структури господарства, роль економічних 
агентів, система державного регулювання економіки, відкритість 
економіки та ступінь залучення до світогосподарських зв'язків, ви-
користання іноземного капіталу. Відповідно до часових етапів роз-
витку розглядається динаміка цих характеристик. У моделях розви-
тку інтеграційних угруповань робиться наголос на меті й завданнях 
угруповань, організаційній структурі та ресурсах, ролі та місці у сві-
товому господарстві, перспективах і проблемах, програмах розвитку 
[5].

Різні вчені й практики напрацювали велику кількість подібних 
моделей. Перелічимо коротко лише деякі з них.

Неокласична модель розвитку базується на постулаті: вільний 
нерегульований ринок природно приводить до усунення нерівності 
між регіонами й, отже, не слід обмежувати стихійну дію ринкових 
сил. На практиці, в умовах «державного капіталізму», така модель 
себе не виправдала.

Посткейнсіанська модель розвитку заснована на державному 
регулюванні міжрегіональних відмінностей шляхом стимулювання 
інвестицій і припливу приватного капіталу в слабко розвинені ре-
гіони. Для цього використовуються такі інструменти регіональної 
економічної політики, як субсидії, кредити та податкові пільги.

Модель наздоганяючого розвитку базується на мерканти-
лістській теорії (одержання прибутку за рахунок розвитку тор-
гівлі) та передбачає насамперед стимулювання імпортозаміщен-
ня. Мета подолання відставання країни за економічним рівнем 
здійснюється за допомогою розвитку внутрішнього ринку. Суть 
цієї моделі полягає у протекціонізмі галузей національної еконо-
міки (сприяє розвитку імпортозаміщуючих галузей), що досить 
часто підкріплений державною монополією зовнішньої торгівлі 
(захищає вітчизняні товари від конкуренції з іноземними) і не-
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конвертованістю національної валюти (перешкоджає вивозу 
національного капіталу, концентруючи його у внутрішніх капі-
таловкладеннях). Ця модель сприяє створенню багатогалузевої 
економіки, однак протекціонізм в остаточному підсумку знижує 
конкурентноздатність товарів на світовому ринку, що стає галь-
мом для подальшого розвитку й викликає необхідність застосу-
вання іншої моделі розвитку – експортоорієнтованої. Суть її в 
орієнтації створюваних галузей переважно на зовнішній ринок. 
Ця модель передбачає високу конкурентоспроможність товарів. 
Вона може сполучатися з активним залученням до експортного 
виробництва іноземного капіталу за допомогою створення спри-
ятливого інвестиційного клімату (податкові пільги, політична та 
соціальна стабільність тощо).

Інноваційна модель розвитку – економічна модель розви-
тку, заснована на використанні високих технологій, що сприяють 
створенню конкурентоспроможної продукції, як правило, для зо-
внішнього ринку. Для цього використовується такий інструмент 
регіональної економічної політики, як створення центрів розвитку 
у вигляді вільних (спеціальних) економічних зон, технополісів, тех-
нопарків і т.п.

В основу соціально-економічного розвитку економічно розви-
нених країн Заходу покладено саме інноваційну модель розвитку. 
Вона базується на інформаційному способі виробництва і відпо-
відній йому господарській системі – “новій економіці”. Головним 
ресурсом останньої є творчі здібності людей, що формують інтелек-
туальний капітал. Для цього ресурсу не характерна традиційна ви-
черпність. Він забезпечує економічне зростання без пропорційного 
збільшення витрат сировинних ресурсів. Тому найбільш ефектив-
ними стають вкладення в самих працівників, у підвищення творчого 
потенціалу людської особистості, що фактично є невіддільним від 
особистого споживання. У такий спосіб формується саморегульо-
ваний механізм, який дозволяє здійснювати інвестиції, що стиму-
люють економічне зростання за допомогою максимізації особистого 
споживання.

Таким чином, відмінною характеристикою “нової економіки” 
є капіталовкладення в людський фактор. Зараз 2/3 бюджету США 
витрачається на освіту, соціальне забезпечення, охорону здоров’я 
тощо. Не менш важливою рисою є дуже високий рівень наукоміст-
кості та інформатизації.
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Необхідними умовами створення моделі “нової економіки” є:
• стимулювання зростання (у відсотковому співвідношенні до 

ВВП) інвестицій в інформаційні технології;
• реструктуризація корпорацій з метою зниження видатків, під-

вищення гнучкості і поліпшення використання інформаційних 
технологій;

• полегшення доступу інвесторів на фінансовий ринок;
• збільшення венчурних капіталовкладень і експансії ринку но-

вих акцій;
• сприяння розвитку підприємницької культури і допомога 

бізнесменам-початківцям;
• прискорення процесу дерегулювання і лібералізації, насамперед 

у телекомунікаційному секторі й на ринку праці;
• низький рівень оподаткування і виважений підхід до підвищен-

ня відсоткових ставок [6].
В економічно успішних країнах Сходу застосовується неоеко-

номічна модель розвитку, що заснована на традиціях східних куль-
тур і ставить пріоритет духовності над матеріально-практичними 
технологіями [4, c. 183]. Ця модель передбачає, що успіх у розвитку 
суспільства залежить не стільки від вирішення конкретних еконо-
мічних і технічних завдань, а насамперед від тієї системи цінностей, 
яка визначає мислення та поведінку людей даного суспільства, від 
тих духовних ідей, які здатні об'єднати, відродити дух творення й 
виявити кращі якості людей. Іншими словами, розкриття духовного 
потенціалу кожної людини як мета в остаточному підсумку визна-
чає розвиток суспільства, його культурний і духовний рівень, а та-
кож силу й багатство країни та регіону. А новітні технології та зна-
ння – лише інструменти досягання поставленої мети.

5.2. Концепція сталого розвитку

Сталий розвиток – це концепція соціально-економічного роз-
витку, заснована на принципах гуманізації суспільства й економіки, 
ефективного використання природних ресурсів Землі в інтересах 
людства, дотримання цивільних прав, соціального захисту населен-
ня на основі більш рівномірного розподілу доходів і капіталів.

Концепція сталого розвитку є логічним наслідком процесу еколо-
гізації наукових знань і соціально-економічного розвитку, що бурх-
ливо розпочався в 1970-х рр. Питанням обмеженості природних ре-
сурсів, а також забруднення природного середовища, яке є основою 
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життя, економічної та будь-якої діяльності людини, у 1970-ті рр. була 
присвячена низка наукових праць. Реакцією на це занепокоєння стало 
створення міжнародних неурядових наукових організацій з вивчення 
глобальних процесів на Землі, таких як Римський клуб.

Римський клуб – це неурядова науково-дослідна міжнародна 
організація, гранична чисельність членів (учених, представників 
політичних і ділових кіл) якої була визначена в 100 чоловік, покли-
кана розробляти сценарії майбутнього розвитку людства в його вза-
єминах із природою (природними ресурсами та біосферою в ціло-
му) з метою подолання негативних тенденцій. Він зробив значний 
внесок у вивчення перспектив розвитку біосфери та пропаганду ідеї 
гармонізації відносин людини й природи. Клуб створений в 1968 р. 
з ініціативи італійського менеджера фірми «Фіат» і суспільного ді-
яча Ауреліо Печчеї. На замовлення Римського клубу була викона-
на низка робіт з моделювання розвитку людства, найвідомішими з 
яких є «Межі зростання» (1972), «Людство на роздоріжжі» (1974), 
«Перегляд міжнародного порядку» (1976). У 1978-1980 рр. Рим-
ським клубом широко обговорювалися такі проблеми, як переробка 
відходів, використання енергії, організація суспільства, досягнення 
добробуту. Важливу роль зіграла доповідь «Немає меж навчанню» 
(1980). Основні шляхи вирішення проблем енергопостачання були 
намічені в 1994 р. Е. Вайцзеккером та співавторами в підготовленій 
докладній доповіді «Фактор чотири».

У 1980-х рр. стали говорити про екорозвиток, розвиток без руй-
нування, необхідність сталого розвитку екосистем. Всесвітня стра-
тегія охорони природи (ВСОП), прийнята в 1980 р., уперше в між-
народному документі містила згадування сталого розвитку. Друга 
редакція ВСОП 1991 р. одержала назву «Турбота про планету Зем-
ля – стратегія стійкого життя».

У 1987 р. у доповіді «Наше загальне майбутнє» Міжнародна 
комісія з навколишнього середовища та розвитку (МКНСР) приді-
лила основну увагу необхідності сталого розвитку, який «задоволь-
няє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність 
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [8, с. 50]. В 
основу діяльності МКНСР була покладена нова триєдина концеп-
ція стійкого (еколого-соціально-економічного) розвитку.

У найширшому змісті стратегія сталого розвитку спрямована на 
досягнення гармонії у відносинах між людьми, суспільством та при-
родою (у тріаді «людина – суспільство – природа»).
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На думку авторів доповіді, для досягнення стійкості розвитку 
потрібні:
• політична система, що забезпечує участь широких мас населен-

ня в прийнятті рішень;
• економічна система, що забезпечує розширене відтворення та 

технічний прогрес на власній базі, що постійно зміцнюється;
• соціальна система, що забезпечує зняття напруженостей, які ви-

никають при негармонійному економічному розвиткові;
• система виробництва, що зберігає еколого-ресурсну базу;
• технологічна система, що забезпечує постійний пошук нових рі-

шень;
• міжнародна система, що сприяє стійкості торговельних і фінан-

сових зв'язків;
• адміністративна система, досить гнучка й здатна до самокоригу-

вання [8, с. 69].
Ці вимоги мають переважно характер цілей, які повинні пере-

бувати в основі національних і міжнародних дій у сфері соціально-
економічного розвитку.

Надалі поняття сталого розвитку було поглиблене на Конферен-
ції ООН з навколишнього середовища та розвитку, що проходила в 
Ріо-де-Жанейро в 1992 р. У Декларації цієї конференції сталий роз-
виток був визначений як «стратегія, реалізована таким чином, щоб 
рівною мірою забезпечити задоволення потреб у розвитку й збере-
женні навколишнього середовища як нинішнього, так і майбутнього 
поколінь» [7, с. 101]. З того часу це поняття широко ввійшло до по-
літичної термінології та наукового вжитку.

Як офіційна доктрина сталий розвиток був прийнятий більшіс-
тю країн світу. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку (міжуря-
довий, неурядовий та науковий форум) в 2002 р. підтвердив при-
хильність усього світового співтовариства ідеям сталого розвитку 
для довгострокового задоволення основних людських потреб при 
збереженні систем життєзабезпечення планети Земля.

Концепція сталого розвитку багато в чому перегукується із 
вченням про ноосферу. Ноосфера (букв. “сфера розуму”) – це якіс-
но новий стан біосфери, у якому розумна діяльність людини стає 
головним фактором, що визначає її розвитку. Ключова ідея вчення 
про ноосферу – коеволюція, тобто спільний гармонійний розвиток 
природи та людського суспільства. Термін «ноосфера» запропону-
вали в 1927 р. французькі вчені Е. Леруа та П. Тейяр де Шарден. 
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Вчення про ноосферу, що було створене в 1930-х рр. російським і 
українським ученим-енциклопедистом В. І. Вернадським [1], багато 
в чому передбачило концепцію сталого розвитку.
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6. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

6.1. Теоретичні основи економічного районування

Економічне районування – це науково обґрунтований поділ те-
риторії країни або регіону на систему економічних районів, які фор-
муються в процесі розвитку суспільного виробництва й відбивають 
географічний поділ та інтеграцію праці [5, с. 16].

З економічним районуванням пов'язані інші суміжні поняття. 
Так, районоутворенням називають об'єктивний процес формування 
й розвитку районів, а районологією (регіонологією) – вивчення за-
кономірностей та особливостей створення, формування й розвитку 
районів [5, с. 30].

Батьківщиною теорії й практики економічного районування вва-
жається Росія, перші наукові досвіди районування якої відносять до 
початку XIX ст. В XIX – на початку XX ст. районування Росії прово-
дилося К. І. Арсеньєвим, К. Ф. Германом, П. П. і В. П. Cеменовими-
Тян-Шанськими, Д. І. Менделєєвим, Д. І. Ріхтером, А. І. Скворцо-
вим та іншими вченими.

У радянський час, особливо в 1920-ті роки, воно набуло особли-
вого розмаху у зв'язку із втіленням плану електрифікації Росії (ГО-
ЕЛРО) та перших п'ятирічних планів.

Основоположниками теорії економічного районування в радян-
ський період уважаються І. Г. Александров, Г. М. Кржижановський, 
М. М. Баранський [3], М. М. Колосовський [11]. Істотний внесок 
у подальший розвиток цієї теорії зробили економіко-географи 
Ю. Г. Саушкін [21], П. М. Алампієв [2], A. М. Колотієвський [12], 
І. І. Бєлоусов [4], Т. М. Калашникова [10] та ін.

У цей час було сформульоване поняття про інтегральний економіч-
ний район. За Е. Б. Алаєвим, економічний район – це територіально ці-
лісна частина народного господарства країни, що має наступні ознаки: 
спеціалізацію як основну народногосподарську функцію, комплексність, 
що розуміється у широкому сенсі як взаємозв'язок найважливіших еле-
ментів економічної та територіальної структур району, керованість, що 
дозволяє розглядати район як організаційний осередок територіального 
управління народним господарством. Об'єктивною основою економіч-
ного району є територіально-виробничий комплекс [1, с. 227].

М. М. Колосовський виокремив п'ять типів економічних ра-
йонів, віднісши до них: 1) резервні території зі слабким розвитком 
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продуктивних сил; 2) райони піонерного економічного розвитку; 
3) райони великоосередкового розвитку господарства; 4) райони 
потужних осередків господарського розвитку; 5) райони комплек-
сного господарства. Ним розроблені ієрархія економічних районів 
з виділенням відповідно макро-, мезо- та мікрорайонів, а також їх 
зонування, тобто об'єднання районів у групи [14, с. 124].

Просунулося вперед не тільки інтегральне, але й галузеве еконо-
мічне районування: промислове, сільськогосподарське, транспортне 
та ін.

Найбільша цінність даної теорії полягає в тому, що, починаючи 
з плану ГОЕЛРО 1920-х років і до кінця 1980-х років, вона знахо-
дила втілення в конкретному територіальному плануванні та еко-
номічному районуванні СРСР. У 1980-х роках сітка економічного 
районування СРСР нараховувала 19 великих економічних районів, 
об'єднаних в 3 економічні зони. Однак на той час вона вже багато в 
чому не відповідала реаліям, так само як і система управління райо-
нами. Усе різкіше стали позначатися розбіжності між економічним 
районуванням та адміністративно-територіальним поділом.

Сучасне районування, запозичуючи теоретичні розробки 
економіко-географів, виходить за рамки економічного як такого. 
Мова йде про соціально-економічне, політико-географічне, історико-
географічне, еколого-ресурсне, природно-сільськогосподарське та 
інші види районування.

6.2. Історія економічного районування України

Економічне районування України тісно пов'язане з роботами з 
районування Російської імперії, а згодом – СРСР.

Зокрема, К. І. Арсеньєв в одному з перших досвідів районуван-
ня Росії за особливостями природи й господарства виділив на тери-
торії нинішньої України два «простори» – Карпатський (Київська, 
Волинська, Подільська, Чернігівська, Полтавська губернії) і Степо-
вий (інша частина України).

П. П. Семенов-Тян-Шанський при районуванні Європейської 
Росії виділив на Україні за принципом одноманітності природних 
і економічних ознак 3 райони: Малоросійський (Чернігівська, Пол-
тавська та Харківська губернії), Новоросійський (Катеринослав-
ська, Херсонська та Таврійська губернії), Південно-Західний (Ки-
ївська, Подільська та Волинська губернії).
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Найбільш докладне економічне районування Європейської Росії 
на початку XX ст. було здійснене під керівництвом В. П. Семенова-
Тян-Шанського. На основі обробки величезного статистичного ма-
теріалу волості Європейської Росії були об'єднані в 1065 торгово-
промислових районів, які у свою чергу були зведені в групи, а 
групи – в 12 «смуг». Результати роботи були опубліковані в 1911 р. 
у фундаментальній колективній праці «Торгівля та промисловість 
Європейської Росії за районами». На території України були намі-
чені 3 смуги: Південна гірничопромислова (більша частина Катери-
нославської губернії та прилеглі округи Області Війська Донського; 
Зміївський, Старобільський, Куп'янський та Ізюмський повіти Хар-
ківської губернії; Херсонський та Олександрійський повіти Херсон-
ської губернії; Мелітопольський та Бердянський повіти Таврійської 
губернії); Південна хліботорговельна (більша частина Таврійської і 
Херсонської губерній, південні повіти Бессарабської губернії, Балт-
ський повіт Подільської губернії, Маріупольський повіт Катери-
нославської губернії, Таганрозький і Ростовський округи Області 
Війська Донського); Південно-Західна землеробна та промислова 
(Волинська. Київська, Полтавська та Чернігівська губернії, інші по-
віти Харківської, Подільської та Бессарабської губерній; Верхньод-
ніпровський і Новомосковський повіти Катеринославської губернії; 
Єлизаветградський повіт Херсонської губернії та прилеглі повіти 
Курської, Орловської та Могилевської губерній).

Проголошення 25 червня 1917 р. Центральною Радою автоно-
мії України потребувало доказів її самостійності не тільки як полі-
тичного, але і як економічного утворення. Тому член Генерального 
Секретаріату Української Центральної Ради, економіст Валентин 
Садовський в одній з перших монографій, присвячених економічної 
географії України, писав: «Та територія, яку в переважній більшос-
ті заселює український народ, в силу свойого особливого від Росії 
історичного минулого, в силу своїх особливих від Росії природних 
умов, в свойому сучасному економічному житті має ряд особливос-
тей, які вилучають її в окремий економічний район» [20, с. 5].

Після приєднання України до Радянської Росії в 1920 р. за пла-
ном електрифікації (ГОЕЛРО) був виділений Донецько-Південний 
район у складі Донецької області та губерній: Катеринославської, 
Харківської, Таврійської, Полтавської, Київської, Чернігівської, Во-
линської, Подільської, Воронезької [2, с. 75].
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У це ж час комісією з вивчення природних продуктивних сил 
Росії, створеною ще в 1915 р. з ініціативи В. І. Вернадського, був за-
пропонований поділ СРСР за природними та економічними ознака-
ми на 22 краї. Україна ввійшла до Південного краю, який поділявся 
на Український, Новоросійський і Донецький райони [2, с. 85].

У 1921 р. було організовано Держплан СРСР, у якому почалися 
роботи з економічного районування під керівництвом І. Г. Алексан-
дрова. За проектом Держплану Україна була поділеною на два райо-
ни: Південний гірничопромисловий та Південно-Західний. Перший 
включав Донбас, Криворіжжя, Харківщину, південь України на схід 
від Миколаєва та Крим, другий – іншу частину України.

Однак в Україні цей проект не знайшов одностайного схвалення. 
Представники старої економічної школи вважали, що він не точно 
відбиває господарські відмінності. Зокрема, П. І. Фомін пропонував 
використовувати згадану фундаментальну працю «Торгівля та про-
мисловість Європейської Росії за районами» і виділити на Україні 
відповідно до трьох вищезазначених смуг Харківський, Одеський і 
Київський райони [23, с. 48].

Представник нової економічної школи, український економіст 
М. С. Волобуєв дотримувався іншої думки. У 1928 р. він опублікував 
у журналі “Більшовик України” статтю “До проблеми української 
економіки”, у якій підняв ряд гострих економічних проблем. Зо-
крема, він розкритикував запропоновані І. Г. Александровим мето-
дологічні принципи економічного районування, які були враховані 
при розробці Держпланом схеми економічного районування СРСР. 
Михайло Волобуєв виступив проти поділу України на два райони 
та слідом за В. Садовським стверджував: “Ми вважаємо Україну за 
народногосподарське ціле”. Таким чином, він критикував тих, хто 
виступав проти українізації та єдності України, “незважаючи на те, 
що Україна не провінція Росії”. Як підсумок М. Волобуєв зробив ви-
сновок, що українська економіка представляє самодостатню єдність 
і здатна “увійти до складу світової господарської системи безпосе-
редньо, а не через російську економіку” [7].

Уряд Радянської України теж не прийняв такий поділ з полі-
тичних мотивів, уважаючи, що він призведе до роз'єднання про-
летаріату Донбасу та селян Південно-Заходу [2, с. 150]. Унаслідок 
цього Держплан СРСР згодом погодився вважати територію УРСР 
єдиним економічним районом, що й відбилося в загальносоюзному 
народногосподарському плануванні.
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Проте для внутрішньореспубліканського планування Держплан 
України використовував так званий традиційний районний поділ, 
який на 1926 р. виглядав наступним чином:
1) Полісся (Волинський, Глухівський, Чернігівський, Коростень-

ський, Шепетівський, Конотопський і Ніжинський округи);
2) Правобережжя (Білоцерківський, Черкаський, Київський, Ві-

нницький, Тульчинський, Проскурівський1, Уманський, Берди-
чівський, Кам’янецький і Могилівський округи);

3) Лівобережжя (Харківський, Полтавський, Сумський, Кремен-
чуцький, Прилуцький, Ізюмський, Куп'янський, Лубенський і 
Роменський округи);

4) Хліботорговельний степ (Херсонський, Одеський, Миколаїв-
ський, Мелітопольський, Старобільський, Зінов’євський2, Пер-
вомайський округи та Молдавська АРСР);

5) Промисловий степ (Артемівський, Запорізький, Криворізький, 
Луганський, Маріупольський, Сталінський3, Павлоградський та 
Дніпропетровський округи).
У 1927 р. цей поділ дещо змінився: з Полісся Шепетівський 

округ віднесений до Правобережжя, а Ніжинський – до Лівобереж-
жя, Маріупольський округ віднесений із Промислового до Хлібо-
торговельного степу, Павлоградський округ розформовано, а Про-
мисловий степ поділено на Дніпровський промисловий підрайон 
(Дніпропетровський, Запорізький і Криворізький округи) та Гірни-
чопромисловий підрайон (Артемівський, Луганський і Сталінський 
округи).

У 1929 р. з науково-пізнавальною метою Ф. Г. Матвієнко-
Гарнага здійснив районування України за характерними природни-
ми та економічними показниками:
1) Північний надрайон Полісся з двома районами:
а) Лівобережне Полісся (Глухівський, Конотопський, Ніжин-

ський, Чернігівський та північна частина Київського округу);
б) Правобережне Полісся (Волинський і Коростеньський округи);
2) Центральний надрайон Лісостепу із трьома районами:
а) Правобережний Лісостеп (Шепетівський, Проскурівський, 

Кам’янецький, Бердичівський, Вінницький, Могилівський, Ки-

1 До 1954 р. Хмельницький мав назву Проскурів.
2 У 1924-34 рр. Кіровоград мав назву Зінов’євськ.
3 У 1924-61 рр. Донецьк мав назву Сталіно.
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ївський, Білоцерківський, Уманський, Тульчинський, Черкась-
кий округи та Молдавська АРСР);

б) Лівобережний Лісостеп (Прилуцький, Лубенський, Кремен-
чуцький, Роменський, Полтавський, Сумській і Харківський 
округи);

в) Північно-Східний (Ізюмський, Куп'янський і Старобільський 
округи);

3) Степовий надрайон із трьома районами:
а) Промисловий (Дніпропетровський, Артемівський, Сталінський 

і Луганський округи);
б) Хліботорговельний (Зінов’євський, Криворізький, Запорізький 

і Маріупольський округи);
б) Надчорноморський степ (Первомайський, Одеський, Миколаїв-

ський, Херсонський і Мелітопольський округи) [15, с. 59].
У повоєнний період ученими Інституту економіки АН УРСР 

під керівництвом економіко-географа К. Г. Воблого здійснене нове 
економічне районування України. У його основу лягло об'єднання 
адміністративних областей за спільністю економіко-географічного 
положення, характеру формування господарства в минулому та 
його сучасної спеціалізації. У такий спосіб виділено 5 внутрішньо-
республіканських економічних районів:
1) Центральний (Київська, Чернігівська, Житомирська, Вінницька 

та Кам'янець-Подільська області);
2) Південно-Східний (Сталінська, Ворошиловградська, Дніпропе-

тровська та Запорізька області);
3) Північно-Східний (Харківська, Полтавська та Сумська облас-

ті);
4) Південно-Західний (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіро-

воградська та Ізмаїльська області);
5) Західний (Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопіль-

ська, Рівненська, Волинська, Чернівецька та Закарпатська об-
ласті) [16, с. 39].
Водночас у практичній роботі для планування розвитку народ-

ного господарства Держплан УРСР поділяв Україну на 7 економіч-
них районів:
1) Донбас (Сталінська та Луганська області);
2) Придніпров'я (Дніпропетровська та Запорізька області);
3) Лівобережжя (Харківська, Полтавська та Сумська області);
4) Правобережжя (Черкаська, Вінницька, Хмельницька області);



101

Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

5) Західний (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, 
Дрогобицька, Станіславська, Чернівецька та Закарпатська об-
ласті);

6) Полісся (Житомирська, Київська, Чернігівська області);
7) Південно-Західний (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіро-

воградська та Кримська області) [6, с. 347].
У 1956-1957 рр. було запропоновано декілька проектів нового 

поділу СРСР на економічні райони, що відбилося на районуванні 
України. Так, колектив кафедри економічної географії СРСР МГУ, 
ґрунтуючись на проекті М. М. Колосовського, виділив на території 
УРСР наступні економічні райони: Південний гірничопромисло-
вий (Харківська, Ворошиловградська, Дніпропетровська, Сталін-
ська, Запорізька обл., центр – м. Харків); Центрально-Український 
(Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Пол-
тавська, Кіровоградська, Вінницька обл., центр – м. Київ); Західно-
Український, або Прикарпатський (Волинська, Рівненська, Хмель-
ницька, Тернопільська, Львівська, Дрогобицька, Закарпатська, 
Станіславська, Чернівецька обл., центр – м. Львів); Причорномор-
ський (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кримська обл., центр – 
м. Одеса) [4].

У 1957 р. здійснено перехід від галузевого планування до тери-
торіального. У зв'язку із цим територію СРСР поділили на 105 еко-
номічних адміністративних районів. Основною метою їх виділення 
було поліпшення умов планування та управління на місцях. На цій 
основі створено 11 економічних адміністративних районів Україн-
ської РСР: Сталінський, Ворошиловградський, Дніпропетровський, 
Запорізький, Одеський у складі однойменних областей, Харків-
ський у складі Харківської, Полтавської та Сумської обл., Київський 
у складі Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської та Кі-
ровоградської обл., Вінницький у складі Вінницької та Хмельниць-
кої обл., Херсонський у складі Херсонської, Миколаївської та Крим-
ської, обл., Львівський у складі Львівської, Волинської, Рівненської 
та Тернопільської обл. і Станіславський у складі Станіславської, 
Дрогобицької, Закарпатської та Чернівецької обл.

Ця схема районування була досить дрібною, тому пропонува-
лися варіанти укрупнення сітки економічних районів. О. Т. Дібро-
ва. запропонував поділ на 6 основних економічних районів: Донбас 
(Сталінський і Луганський економічні адміністративні райони); 
Промислове Придніпров'я (Дніпропетровський і Запорізький еко-
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номічні адміністративні райони); Північно-Східний (Харківський 
економічний адміністративний район); Центральний (Київський і 
Вінницький економічні адміністративні райони); Причорномор'я 
(Одеський і Херсонський економічні адміністративні райони); За-
хідний (Львівський і Станіславський економічні адміністративні 
райони) [6, с. 350].
І. А. Кугукало, Л. М. Корецький та І. А. Величко [13] обґрунтували 

поділ України на 3 економічні райони:
1) Східний (Лівобережний) у складі Дніпропетровського, Запо-

різького, Луганського, Сталінського та Харківського економіч-
них адміністративних районів;

2) Центральний (Київський) у складі Київського, Вінницького, 
Львівського, Станіславського економічних адміністративних 
районів;

3) Причорноморський у складі Одеського та Херсонського еконо-
мічних адміністративних районів.

У 1960 р. кількість економічних адміністративних районів була офі-
ційно збільшена до 14 (виділені Кримський, Полтавський і Чер-
каський райони), а в 1962 р. вони укрупнені Держпланом УРСР 
до 7 економічних районів:

1) Донецький (Донецька та Луганська обл., центр – м. Донецьк);
2) Київський (Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська 

обл., центр – м. Київ);
3) Львівський (Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-

Франківська та Рівненська обл., центр – м. Львів);
4) Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька та Чер-

нівецька обл., центр – м. Вінниця);
5) Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька та Кірово-

градська обл., центр – м. Дніпропетровськ) ;
6) Харківський (Харківська, Полтавська та Сумська обл., центр – 

м. Харків);
7) Чорноморський (Миколаївська, Одеська, Херсонська та Крим-

ська обл., центр – м. Одеса).
У 1965 р. у зв'язку зі зворотним переходом до управління за га-

лузевим принципом ці райони разом із раднаргоспами були скасо-
вані.

У 1963 р. створений новий варіант економічного районування 
СРСР (уточнювався в 1966 та 1982 рр.), за яким на території України 
виділено 3 основні економічні райони: Донецько-Придніпровський, 
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Південно-Західний та Південний. Згодом ці основні економічні ра-
йони (макрорайони) стали ділити на підрайони (мезорайони).

У колективній монографії з економічного районування УРСР 
[22] Донецько-Придніпровський економічний район поділений 
на 3 підрайони – Донбас (Донецька та Ворошиловградська обл.), 
Придніпров'я (Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська 
обл.) і Північно-Східний (Харківська, Полтавська та Сумська обл.); 
Південно-Західний економічний район поділений на 4 підрайони 
– Київський (Київська, Черкаська та Чернігівська обл.), Поділь-
ський (Вінницька, Тернопільська та Хмельницька обл.), Західно-
Поліський (Волинська, Житомирська та Рівненська обл.) і Карпат-
ський (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька 
обл.); Південний економічний район на підрайони не розділений.

Спроба вдосконалення економічного районування України зро-
блена Ф. Д. Заставним. Ґрунтуючись на принципі господарської 
однорідності економічних районів (мінімальна різниця за найваж-
ливішими показниками господарської діяльності для областей, що 
входять до одного району), він запропонував наступний варіант еко-
номічного районування України:
1) Донецький район (Донецька й Луганська обл.);
2) Придніпровський район (Дніпропетровська й Запорізька обл.);
3) Північно-Східний район (Полтавська, Сумська, Харківська 

обл.);
4) Центрально-Поліський район (Житомирська, Київська, Черні-

гівська обл.);
5) Причорноморський район (Кримська, Миколаївська, Одеська й 

Херсонська обл.);
6) Карпатський район (Закарпатська, Івано-Франківська, Львів-

ська й Чернівецька обл.);
7) Подільський район (Вінницька, Тернопільська й Хмельницька 

обл.);
8) Центрально-Український район (Кіровоградська й Черкаська 

обл.);
9) Західно-Поліський район (Волинська й Рівненська обл.) [8].

Ця сітка районів уписувалася в межі трьох великих економічних 
районів (макрорайонів), за винятком Кіровоградської області, при-
єднаної до Південно-Західного економічного району.

Згодом Ф. Д. Заставний [9, с. 169] розділив Причорноморський 
район на Західно-Чорноморський (Одеська й Миколаївська обл.) і 
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Східно-Чорноморський (Крим і Херсонська обл.) економічні райо-
ни. Він же запропонував нову мережу великих економічних районів 
– земель:
1) Правобережна Україна (Київська, Житомирська, Вінницька й 

Хмельницька обл.);
2) Лівобережна Україна (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Хар-

ківська, Донецька й Луганська обл.);
3) Запоріжжя (Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, 

Черкаська, Херсонська, Миколаївська, Одеська обл. і Крим);
4) Західна Україна (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопіль-

ська, Івано-Франківська, Чернівецька й Закарпатська області) 
[9, с. 173-174].
Однак не всі виділені економічні райони вписуються в сітку 

земель, зокрема Чернігівська область віднесена до Лівобережної 
України, а інша частина Центрально-Поліського району – до Пра-
вобережної України; Тернопільська область віднесена до Західної 
України, а інші області Подільського району – до Правобережної 
України.

Нова сітка як мезо-, так і макрорайонування України запропо-
нована В. А. Поповкіним [18]. Вона складена на основі узагальнен-
ня й аналізу даних про природно-ресурсний потенціал, рівень на-
ціонального доходу, ступень схожості галузевих структур (на основі 
кореляційного аналізу), щільність населення, частку міського насе-
лення для всіх областей України та Республіки Крим. Як результ 
отримана наступна схема десятирайонного економічного мезорайо-
нування України:
1) Донбас (Донецька й Луганська обл.);
2) Катеринославське Придніпров'я (Дніпропетровська й Запорізь-

ка обл.);
3) Слобідська Україна (Харківська, Полтавська й Сумська обл.);
4) Київське Полісся (Київська, Чернігівська, Житомирська обл.);
5) Волинське Полісся (Рівненська й Волинська обл.);
6) Українські Карпати (Львівська, Івано-Франківська, Закарпат-

ська, Чернівецька обл.);
7) Поділля (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська обл.);
8) Середнє Придніпров'я (Черкаська й Кіровоградська обл.);
9) Північне Причорномор'я, або Одесько-Таврійський район 

(Одеська, Миколаївська, Херсонська обл.);
10) Крим (Республіка Крим).
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На думку В. А. Поповкіна, запропонована сітка мезорайонов 
ураховує природні, економічні, соціально-демографічні та історико-
етнічні фактори формування регіональних цілісностей. На основі 
укрупнення економічних мезорайонів ним же запропоноване ма-
кроекономічне районування України у складі наступних п'яти ма-
крорайонів:
1) Центрально-Український (Київське Полісся й Середнє 

Придніпров'я);
2) Донбас і Нижнє (Катеринославське) Придніпров'я;
2) Слобідська Україна;
3) Причорноморський (Крим і Північне Причорномор'я);
4) Західно-Український (Волинське Полісся, Поділля й Україн-

ські Карпати) [18].
Запропонована В. А. Поповкіним дворівнева схема економічно-

го районування України є стрункою й досить обґрунтованою. При 
її розробці автор опирався як на формальні методи математичного 
апарату, так і неформальну оцінку отриманих угруповань областей 
на спільність географічного положення та історико-етнічну відпо-
відність.

Пізніше групою вчених Національної академії наук України 
(М. І. Долішній, М. М. Паламарчук, А. М. Паламарчук) на основі до-
сліджень природи, населення й господарства, вивчення спроб еко-
номічного районування інших авторів була запропонована наступна 
схема із шести соціально-економічних районів:
1) Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Хмельниць-

ка, Черкаська, Чернігівська обл., центр – м. Київ);
2) Донецький (Донецька, Луганська обл., центр – м. Донецьк);
3) Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львів-

ська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька обл., центр – 
м. Львів);

4) Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоград-
ська обл., центр – м. Дніпропетровськ);

5) Причорноморський (Миколаївська, Одеська, Херсонська обл., 
Республіка Крим, центр – м. Одеса);

6) Харківський (Полтавська, Сумська, Харківська обл., центр – 
м. Харків) [17].
Детальне вивчення пропонованих варіантів економічного райо-

нування України дозволяє зробити деякі узагальнення, які вказу-
ють на наявність між ними певної подібності.
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На макрорівні різні дослідники виділяють 3-5 економічних ра-
йонів, однак усі вони в більшості випадків зводяться до 4 основних 
районів: східного, південного, центрального та західного. При цьому 
в окремих схемах один із цих районів розділяється на два (напри-
клад, східний на південно-східний і північно-східний), а в інших, 
навпаки, відбувається об'єднання двох районів в один. На мезорівні 
звичайно виділяється 6-10 економічних районів. Схеми різних авто-
рів багато в чому збігаються, тому можна говорити про угруповання 
деяких областей як про стійкі ядра, тому що ці області зустрічають-
ся в різних схемах районування разом. Так, виділяються наступні 
стійкі ядра:
1) Донецька й Луганська обл.;
2) Дніпропетровська й Запорізька обл.;
3) Харківська, Полтавська й Сумська обл.;
4) Одеська, Миколаївська й Херсонська обл.;
5) Вінницька й Хмельницька обл.;
6) Київська й Чернігівська обл.;
7) Волинська й Рівненська обл.;
8) Львівська, Івано-Франківська й Закарпатська обл.

Інші області України тяжіють до вищезазначених стійких ядер:
а) Житомирська обл. приєднується до ядер 6, 7;
б) Кіровоградська обл. приєднується до ядер 2, 3, 4, 6, або разом 

із Черкаською обл. утворює окремий район;
в) Тернопільська обл. приєднується до ядер 5, 8;
г) Черкаська обл. приєднується до ядер 3, 5, 6, або разом з Кіро-

воградською обл. утворює окремий район;
д) Чернівецька обл. приєднується до ядер 5, 8;
е) Республіка Крим приєднується до ядра 4 або виділяється в 

окремий район.
Таким чином, на цей час різними фахівцями розроблено вели-

ку кількість схем економічного районування України. Кожна з них 
має ті або інші переваги, але разом з тим містить і деякі негативні 
моменти.

Слід також відзначити, що Генеральну схему планування те-
риторії України, яка б ґрунтувалася на певній мережі економічних 
районів, на державному рівні ще не прийнято, хоча це є одним із 
першочергових заходів щодо реалізації Концепції державної регі-
ональної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.09.2001 р. № 437.
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6.3. Економічне районування України на основі 
багатовимірної класифікації адміністративно-

територіальних одиниць

Багато авторів схем економічного районування України не по-
відомляють про методики, що лежать в основі їхніх робіт. Тому, 
зупиняючись на методології районування, потрібно відзначити на-
ступне.

У регіоналістиці можна говорити про існування двох видів кла-
сифікацій, на яких засновано два види районування. Перший – спе-
ціальний (галузевий) вид класифікацій, другий – інтегральний. Спе-
ціальний відбиває який-небудь один аспект досліджуваних об'єктів. 
На ньому засновані галузеві види районування – геоморфологічне, 
ґрунтове, геоботанічне, зоогеографічне, етнографічне, історико-
географічне, промислове, сільськогосподарське, природно-ресурсне, 
рекреаційне та інші, оскільки кожному з аспектів досліджуваних 
об'єктів відповідають свої класифікація та районування. Різноманіт-
тя аспектів досліджуваних об'єктів породжує різноманіття галузевих 
класифікацій і районувань.

Інтегральний вид класифікації заснований на багатоаспектному 
підході, тобто використанні всієї доступної інформації про об'єкт, 
що характеризує його як цілісність. Такий підхід дозволяє враху-
вати зв'язки між елементами системи, на які не звертається увага 
при спеціальному районуванні, але вони є важливими для цілісного 
розгляду об'єкта.

Розглянуті варіанти економічного районування України пока-
зують, що спочатку використовувалася невелика кількість характе-
ристик об'єктів або один синтетичний показник, потім перейшли до 
інтегрального районування з використанням основних економічних 
і деяких природних характеристик. В останніх роботах з району-
вання України стали використовуватися соціально-демографічні та 
історико-економічні характеристики. Таким чином, первісно спеці-
альне економічне районування як би «переросло» себе й стало інте-
гральним.

Відбулася також зміна інструментарію районування. Перші схе-
ми районування України були отримані практично інтуїтивно, екс-
пертним методом на основі якісних характеристик. Згодом для ра-
йонування усе ширше стали залучати кількісні показники у вигляді 
статистичних даних.
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Останні роботи з економічного районування України вже не об-
ходяться без математичного обґрунтування пропонованих схем.

Як результат учені дійшли висновку, що кількісні методи класи-
фікації, на яких повинне ґрунтуватися районування, та інтуїтивний 
аналіз отриманих результатів взаємно доповнюються й лише їх вза-
ємодія може дати найкращий результат.

Зокрема, виконана під керівництвом проф. А.П. Голікова за ме-
тодикою, викладеною в роботі «Регіони України: пошук стратегії 
оптимального розвитку» [19, с. 204-215], багатовимірна класифіка-
ція областей дозволила (з урахуванням уже наявних розробок з еко-
номічного районування України) запропонувати науково обґрунто-
ваний варіант мережі економічних районів на основі інтегрального 
підходу.

Як вихідні об'єкти класифікування були прийняті основні 
адміністративно-територіальні одиниці України регіонального рів-
ня управління – адміністративні області та Республіка Крим.

Розгляд різних варіантів економічного районування України по-
казав, що в останніх схемах автори прагнуть урахувати багато ознак, 
що характеризують вихідні регіони в окремих аспектах (економіч-
ному, природно-ресурсному, демографічному, історико-етнічному 
та ін.). Однак припустимою є побудова комплексної класифікації, 
для якої використовується вся доступна інформація, що характери-
зує по можливості всі сторони досліджуваних об'єктів.

Така класифікація регіонів може слугувати підставою для комп-
лексного районування: у процесі класифікування регіони характе-
ризуються як щось цілісне з комплексами ознак. При цьому нерідко 
виявляються важливі зв'язки між ознаками, що не привертають ува-
ги дослідників при роздільному класифікуванні.

Виходячи з цього, в якості ознак об'єктів класифікування ви-
користовувалася вся доступна інформація у вигляді статистичних 
даних по Республіці Крим і 24 областям України. Вихідні дані зазна-
ли попередньої обробки, що полягала в перетворенні абсолютних по-
казників на відносні, які можна порівняти між собою. Як результат 
отримано 75 ознак, що поєднуються за сутністю в наступні групи:

1) показники, що характеризують природні умови та ресурси 
(співвідношення опадів і випаровування, щільності потен-
ціалів основних видів природних ресурсів – мінеральних, 
водних, земельних, лісових, фауністичних і рекреаційних, 
відносні обсяги заготівель дикорослих лікарських трав);
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2) показники, що надають соціально-демографічну характе-
ристику населення (щільність населення, частка городян, 
робітників та службовців, українців, природній приріст, де-
мографічне навантаження, співвідношення статей, частота 
розлучень та ін.);

3) показники, що характеризують виробничу сферу – промис-
ловість, транспорт і сільське господарство (душові показники 
валового виробництва промислової продукції, виробництва 
продовольчих і непродовольчих товарів народного спожи-
вання, коефіцієнти спеціалізації основних галузей промис-
ловості, щільність залізничних колій та автодоріг, душовий 
показник валового виробництва сільськогосподарської про-
дукції, частка сільськогосподарських угідь у земельній пло-
щі, валовий збір і державні закупівлі основних видів продук-
ції рослинництва й тваринництва на душу населення);

4) показники, що характеризують сферу обслуговування 
(платні та побутові послуги на душу населення, душовий 
показник роздрібного товарообігу, середня забезпеченість 
житлом, забезпеченість дошкільними закладами, школами, 
технікумами, вузами, клубними установами, бібліотеками, 
театрами, музеями, санаторіями та будинками відпочинку, 
лікарями всіх спеціальностей, лікарняними ліжками та ін.);

5) показники, що характеризують стан довкілля та його охо-
рону (кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу та 
стічних вод, осередків забруднення підземних вод, уловлена 
частка шкідливих речовин, що відходять від стаціонарних 
джерел, питома вага нормативно очищених стоків, оборотної 
та послідовно використовуваної води, рівень озеленення за-
будови в містах і селищах міського типу, частка заповідних 
територій у загальній площі).

Із цих даних складена матриця «регіон-ознака», яка надалі була 
основою класифікування регіонів України методом кластерного 
аналізу. Підсумок цієї роботи наочно представлений у вигляді ден-
дрограми, що показує подібність між об'єктами класифікування та 
їх групами по мірі об'єднання (рис. 6.1).

На основі угруповань областей, утворених на третьому-
четвертому рівнях класифікації, можна запропонувати наступне 
економічне районування України:
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1) Північний (Поліський) район (Волинська, Рівненська, Жито-
мирська, Київська, Чернігівська обл.);

2) Південно-Західний (Подільський) район (Вінницька, Хмель-
ницька, Тернопільська обл.);

3) Центральний район (Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, 
Сумська обл.);

4) Західний (Карпатський) район (Закарпатська, Івано-
Франківська, Чернівецька, Львівська обл.);

5) Східний (Донецько-Придніпровський) район (Донецька, Лу-
ганська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська обл.);

6) Південний (Причорноморський) район (Одеська, Миколаїв-
ська, Херсонська обл. і Республіка Крим).

Рис. 6.1. Дендрограма подібності (S) регіонів України за підсумками кластер-
ного аналізу (номери регіонів N: 1 – Республіка Крим; області: 2 – Вінницька, 
3 – Волинська, 4 – Дніпропетровська, 5 – Донецька, 6 – Житомирська, 7 – За-
карпатська, 8 – Запорізька, 9 – Івано-Франківська, 10 – Київська, 11 – Кірово-
градська, 12 – Луганська, 13 – Львівська, 14 – Миколаївська, 15 – Одеська, 16 
– Полтавська, 17 – Рівненська, 18 – Сумська, 19 – Тернопільська, 20 – Хар-

ківська, 21 – Херсонська, 22 – Хмельницька, 23 – Черкаська, 24 – Чернівець-
ка, 25 – Чернігівська) [19].

При цьому слід зазначити, що кластерний аналіз, який по-
кладено в основу районування, дозволив виділити за принципом 
однорідності провідних ознак і взаємозв’язків низку районів, які 
вкладаються в загальну схему, запропоновану іншими авторами, зо-



111

Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

крема Поліський (Волинська, Рівненська, Житомирська обл.); По-
дільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська обл.); Карпат-
ський (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська 
обл.); Причорноморський (Миколаївська, Херсонська, Одеська 
обл., Республіка Крим). У той же час він показав, що Харківська об-
ласть більше тяжіє до промислово розвинених областей Донбасу й 
Придніпров’я, ніж до традиційно з нею пов’язуваних Полтавської та 
Сумської.

Наявність мережі науково обґрунтованих економічних районів 
з регіональними механізмами управління їхньою економікою від-
криває можливості для підвищення ролі та значення регіональної 
політики в Україні, більш повного врахування інтересів окремих 
територій країни.
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7. РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

7.1. Відмінності в економічній складовій регіонального розвитку

Україна приступила до самостійного державного будівництва, 
маючи значні відмінності в рівнях соціально-економічного розвитку 
своїх регіонів. У цьому зіграли значну роль особливості історико-
географічного розвитку різних частин території України, відмін-
ності в їхніх природно-кліматичних умовах, ступені забезпеченості 
природно-ресурсним потенціалом, трудовими ресурсами й іншими 
факторами виробництва. Різна також роль регіонів у географічному 
поділі праці й народногосподарській спеціалізації.

На основі досліджень економічного районування [5], на терито-
рії України можна виділити 10 економічних районів:
1. Волинський (Волинська, Рівненська області).
2. Подільський (Хмельницька, Вінницька, Тернопільська облас-

ті).
3. Карпатсько-Галицький (Закарпатська, Івано-Франківська, Чер-

нівецька, Львівська області).
4. Донецький (Луганська, Донецька області).
5. Придніпровський (Запорізька, Дніпропетровська області)
6. Причорноморський (Миколаївська, Херсонська, Одеська області).
7. Харківський (Харківська, Полтавська, Сумська області).
8. Київський (Київська, Житомирська, Чернігівська області).
9. Центральний (Черкаська, Кіровоградська області).
10. Кримський (Автономна Республіка Крим).

В економічних відносинах кожний з районів являє (або, у вся-
кому разі, повинен являти) собою територіальну частину народного 
господарства країни з певною спеціалізацією в системі географіч-
ного поділу праці, наявністю внутрішніх виробничо-технологічних 
зв'язків, спільністю проблем і перспективами розвитку. Зокрема, 
Донбас і Придніпров'я – паливно-металургійна база країни, ін-
дустріальний Північний схід – найважливіший машинобудівний 
район, Поділля – найбільший виробник цукру, Причорномор'я – 
«морські ворота» країни і її житниця. Специфічні риси в народно-
господарській спеціалізації можна знайти й в інших районах.

Райони відрізняються факторами виробництва (земля, праця, 
капітал), рівнями соціально-економічного розвитку.
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Найважливішою складовою факторів виробництва, економіч-
ним ресурсом суспільства є сукупний ресурсний потенціал. Він 
являє собою комплекс взаємозалежних трудових, матеріальних і 
природних ресурсів, які визначають можливі досягнення в соціально-
економічному розвитку регіону [6, с.109]. Найбільший сукупний ре-
сурсний потенціал мають Донецький, Придніпровський, Київський і 
Північно-Східний економічні райони, де зосереджено відповідно 18,6 
%, 13,4 %, 13,2 % і 11,8 % його сумарної величини. Найменшим – По-
дільський, Центрально-Український і Волинський економічні райо-
ни – 7,8 %, 5,5 % і 3,7 % відповідно.

Є істотні відмінності в забезпеченості районів компонентами 
природно-ресурсного потенціалу (ПРП) – земельними, водними, 
мінеральними, рослинними, фауністичними, рекреаційними ре-
сурсами. Кращою забезпеченістю ПРП, як в абсолютному, так і у 
відносному значеннях, характеризуються Донецький і Придніпров-
ський економічні райони. Це зумовлено наявністю в них значних за-
пасів мінеральних ресурсів – залізної й марганцевої руди, кам'яного 
вугілля та ін. на тлі приблизно рівнозначної забезпеченості земель-
ними й іншими ресурсами з іншими районами (рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Сукупний ресурсний потенціал економічних районів.

Ряд 1- виробничо-технічний потенціал, ряд 2 – природно-
ресурсний потенціал.
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У розрізі окремих областей найбільшим сукупним ресурсним 
потенціалом відрізняються Донецька (11,7 %), Дніпропетровська 
(9,1 %), Київська (7,7 %), Луганська (6,9 %) і Харківська (5,5 %) об-
ласті. Найменшим – Тернопільська (1,9 %), Волинська (1,7 %), Чер-
нівецька (1,3 %) області (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Економічний район, область, 
республіка

Сукупний ресурсний 
потенціал Частка 

району, 
області в 

сукупному 
потенціалі 
країни, %

усього, 
млрд. 
грн.

 у тому числі 
природно-
ресурсний

Млрд.. 
грн.

%

Карпатсько-Галицький район 17,79 5,263 30,475 10,2
- Львівська 7,719 2,031 26,3 4,5
- Івано-Франківська 4,090 1,219 29,8 2,3
- Закарпатська 3,615 1,328 36,8 2,1
- Чернівецька 2,366 0,685 29,0 1,3
Волинський район 6,53 1,863 28,6 3,7

- Волинська 3,059 0,913 29,8 1,7

- Рівненська 3,471 0,950 27,4 2,0
Подільський район 13,847 4,519 32,67 7,8
- Вінницька 5,875 1,941 33,0 3,3
- Хмельницька 4,575 1,441 31,5 2,6
- Тернопільська 3,397 1,137 33,5 1,9
Київський район 23,301 5,697 29,67 13,2
- Київська 13,636 2,150 15,8 7,7
- Чернігівська 4,981 1,976 39,7 2,8
- Житомирська 4,684 1,571 33,5 2,7
Центральний район 9,647 3,256 33,85 5,5
- Кіровоградська 4,584 1,642 35,8 2,6
- Черкаська 5,063 1,614 31,9 2,9
Харківський район 20,759 4,654 28,3 11,8
- Харківська 9,936 1,315 23,3 5,6
- Сумська 4,724 1,428 30,3 2,7
- Полтавська 6,099 1,911 31,3 3,5
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Придніпровський район 24,093 7,988 31,75 13,4
- Запорізька 7,489 2,107 28,1 4,3
- Дніпропетровська 16,604 5,881 35,4 9,1
Донецький район 32,698 11,348 35,55 18,6
- Донецька 20,553 6,607 32,1 11,7
- Луганська 12,145 4,741 39,0 6,9
Причорноморський район 18,258 5,158 29,77 10,3
- Херсонська 4,718 1,580 33,5 2,6
- Одеська 8,752 2,003 22,9 5,0
- Миколаївська 4,788 1,575 32,9 2,7
Кримський район 9,09 3,207 35,2 5,2
Україна 176,013 59,953 30,7 100,0

За В. П. Руденком [6, c. 114]

З наведених вище даних видно, що ступінь забезпеченості су-
купним ресурсним потенціалом деяких східних областей країни 
(Донецької, Дніпропетровської) в 8-10 раз первищує деякі західні 
(Чернівецька, Волинська, Тернопільська).

Значною мірою забезпеченість регіонів сукупним ресурсним потенці-
алом корелюється з виробництвом валової доданої вартості (ВДВ). Згідно 
з існуючими розрахунками коефіцієнта кореляції між сукупним ресурсним 
потенціалом і ВДС у розрізі регіонів, його величина перевищує 0,8 (R=0,84).

Найвищими показниками ВДВ у перерахунку на душу населен-
ня відзначаються Київська, Запорізька, Полтавська, Дніпропетров-
ська, Донецька, Харківська області, а найменшими – Чернівецька, 
Закарпатська, Тернопільська, Кіровоградська (табл. 7.2).

Таблиця 7.2
Рівні економічного розвитку регіонів

Економічний район, область, 
республіка

Територія, 
%

Населення, 
%

Валова додана 
вартість, млн. 

грн.
Карпатсько-Галицький район 9,2 12,9 22646

- Львівська 3,6 5,5 10547
- Івано-Франківська 2,3 2,9 5544
- Закарпатська 2,0 2,6 4016
- Чернівецька 1,3 1,9 2539
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Волинський район 6,6 4,6 7565
- Волинська 3,3 2,2 3512
- Рівненська 3,3 2,4 4053
Подільський район 10,0 8,8 13863
- Вінницька 4,4 3,6 6167
- Хмельницька 3,4 2,9 4598
- Тернопільська 2,3 2,3 3098
Київський район 15,0 14,6 60826
- Київська 4,8 9,0 52049
- Чернігівська 5,3 2,7 4576
- Житомирська 4,9 2,9 4201
Центральний район 7,5 5,3 8589
- Кіровоградська 4,1 2,4 4023
- Черкаська 3,4 2,9 4566
Харківський район 13,9 12,0 28190
- Харківська 5,2 6,0 14515
- Сумська 3,9 2,8 4822
- Полтавська 4,8 3,4 8853
Придніпровський район 9,8 11,5 31488
- Запорізька 4,5 4,0 10177
- Дніпропетровська 5,3 7,5 21311
Донецький район 8,8 15,2 40270
- Донецька 4,4 10,0 30316
- Луганська 4,4 5,2 9954
Причорноморський район 14,2 10,1 21928
- Херсонська 4,7 2,5 3799
- Одеська 5,5 5,0 12792
- Миколаївська 4,0 2,6 5337
Кримський район 4,6 5,0 9033
Україна 100 100 244497

За даними [4].

Порівняння показників, що характеризують сукупний ресурс-
ний потенціал (рис. 7.1) і виробництво ВДС у розрізі економічних 
районів (рис. 7.2), вказує на певну подібність між ними. Трохи «ви-
бивається» із цієї закономірності лише Київський економічний ра-
йон, що обумовлене, мабуть, включенням до його складу м. Києва.
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У регіональному розрізі найбільшим показником ВДВ харак-
теризується столичний регіон – м. Київ. На його частку припадає 
близько 18 % ВДВ України (а разом з Київською областю – май-
же 22 %). Відносно високими показниками ВДВ характеризуються 
східні регіони: Донецька (12,4 %), Дніпропетровська (8,72 %), Хар-
ківська (5,9 %) області.

Середні показники значень ВДВ характерні для областей 
Причорномор'я, Сумської, Полтавської, Черкаської, Львівської, 
Івано-Франківської, Вінницької областей.
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Низькими показниками ВДВ і економічного розвитку характе-
ризується більшість західних областей – Закарпатська (1,6 %), Во-
линська (1,44 %), Тернопільська (1,2 %), Чернівецька (1,0 %) та ін.

Крім того, що економічні райони й області України мають зна-
чні диспропорції у виробництві ВДВ, спостерігається ще й тенден-
ція, спрямована на збільшення їх розмірів. Внаслідок цього розрив 
у рівнях економічного розвитку регіонів в останні роки не тільки 
не зменшується, а, навпаки, зростає. Про це свідчить, розрахова-
ний нами тренд зростання ВДВ у розрізі окремих регіонів країн 
(рис.7.3).

Якщо збережеться існуюча тенденція, не важко передбачити 
гіпертрофічне зростання економіки столичного регіону в осяжній 
перспективі.

Відмінності в рівнях економічного розвитку обумовили відмін-
ності й у виробництві питомої ваги ВДВ у перерахунку на одного 
жителя регіону.

У Донецьком регіоні вона приблизно в 2,2 рази вища, ніж у Чер-
нівецькому, а в м. Києві – в 2,5 рази вища, ніж у Донецькому. Якщо 
ж зіставити величину душового ВДВ м. Києва з її величиною в Чер-
нівецькому або Тернопільському регіонах, то вона виявиться біль-
шою в 5-5,5 рази. Ще більші відмінності в промисловому розвитку. 
При цьому аналіз існуючих тенденцій у промисловому розвитку 
регіонів показує, що тут розрив також зростає. Зокрема, якщо амп-
літуда душових показників обласних регіонів по обсягах промисло-
вого виробництва становила в 1990 р. 1:10, то до 2006 р., за нашими 
розрахунками, вона досягла співвідношення вже 1:30.

Вивчення й узагальнення значень основних макроекономічних 
показників регіонів (ВДВ, експорт, імпорт, інвестиції, оптова тор-
гівля й послуги на 1 людину), дозволяють зробити багатовимірний 
аналіз і виділити на його підставі чотири регіональні кластери, що 
відрізняються між собою рівнями економічної активності (табл. 7.3, 
рис. 7.4.).
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Таблиця 7.3
Макроекономічні показники розвитку регіонів України (2003 р.)

Регіони

В
Д

В
 м

лн
. 

гр
н.

Е
кс

по
рт

, 
м

лн
. д

ол
л.

Ім
по

рт
 м

лн
. 

до
лл

.

Ін
ве

ст
иц

ії 
м

лн
. д

ол
л.

Т
ор

гі
вл

я 
оп

то
ва

 м
лн

. 
гр

н.

П
ос

лу
ги

 н
а 

1 
чо

л.
 г

рн
.

1
АРК 7309 274,9 150,4 331,1 4417,4 683

2 Вінницький 6167 421,7 246,0 65,8 3083,1 184
3 Волинський 3512 272,8 264,6 97,7 16381,0 251
4 Дніпропетровський 21311 5409,9 2336,0 778,6 79528,5 404
5 Донецький 30316 8343,6 2182,9 493,6 90996,1 291
6 Житомирський 4201 262,2 141,8 83,1 9431,2 181
7 Закарпатський 4016 605,5 614,4 244,3 2664,6 224
8 Запорізький 10177 2369,2 1225,6 489,6 20979,7 381
9 Івано-Франківський 5544 867,3 477,1 120,9 9045,1 161

10 Київський (обл.) 8129 473,9 921,1 511,5 18679,5 240
11 Кіровоградський 4023 200,0 84,4 107,2 3104,4 197
12 Луганський 9954 1899,8 367,2 148,9 30211,3 187
13 Львівський 10547 639,7 726,7 350,1 18669,4 447
14 Миколаївський 5337 654,4 327,4 75,6 9556,3 255
15 Одеський 12792 1053,8 935,6 507,3 20395,8 520
16 Полтавський 8853 1381,1 476,6 205,7 14659,7 231
17 Рівненський 4053 202,6 224,3 71,5 4219,3 211
18 Сумський 4822 472,1 188,2 132,3 3254,5 231
19 Тернопільський 3098 92,9 67,0 37,2 1234,2 180
20 Харківський 14515 764,1 877,2 385,4 31362,2 482
21 Херсонський 3799 223,5 77,8 72,8 6175,2 246
22 Хмельницький 4698 181,2 162,0 66,5 4722,4 201
23 Черкаський 4565 412,2 236,2 122,9 3027,6 213
24 Чернівецький. 2539 85,7 86,2 24,4 1502,8 292
25 Чернігівський. 4576 245,5 209,3 94,4 1762,7 181
26 Місто Київ 43920 4148,0 6491,2 2684,1 135871,5 2179

За даними Держкомстату України
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Рис. 7.4. Кластеризація регіонів України за рівнем економічної активності

З дендрограми кластерів (рис. 7.4) видно, що до 1-го з них можна 
віднести м. Київ (С_26), до 2-го – Донецький регіон (С_5), до 3-го – 
Дніпропетровський (С_4), до 4-го – Харківський (С_20), Луганський 
(С_12), Київський (С_10, без м. Києва), Львівський (С_13), Одеський 
(С_15), Полтавський (С_16), Запорізький (С_8), Волинський (С_3) 
та всі інші регіони країни.

Основною рушійною силою регіонального економічного роз-
витку є внутрішні фактори. Однак істотний внесок у це роблять і 
зовнішні фактори, насамперед зовнішня торгівля. Її аналіз у регіо-
нальному розрізі показує, що, за винятком м. Києва й Харківської 
області, усі регіони країни в цілому мають позитивне сальдо зовніш-
ньоторговельного обігу (рис. 7.5).

Як видно із рис. 7.5, обсяг експорту, що значно перевищує част-
ку імпорту, характерний для Донецького, Дніпропетровського, За-
порізького регіонів.
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Перевагою імпорту над експортом характеризується м. Київ, а 
також Харківський регіон. Перевищення імпорту (22,55 % сумарно-
го обсягу) над експортом (12,66 %) у столичному регіоні обумовле-
не швидким розвитком у ньому нових видів виробництв і послуг, 
що вимагають оновлення основних фондів, придбання сучасних 
транспортних засобів, продукції машинобудування, хімії та ін. Пе-
ревищення імпорту над експортом у Харківському регіоні (2,35 % і 
1,73 % відповідно), мабуть, пов'язане з виробничо-кооперативними 
зв'язками, що ще частково зберігаються, промислового виробництва 
в регіоні з підприємствами республік колишнього СРСР, звідки вони 
одержують комплектуючі для продукції машинобудування, яка по-
тім реалізується й використовуються в інших регіонах України

Короткий огляд економічної складової України в регіональному 
аспекті вказує на наявність у ній значних диспропорцій у територіаль-
ному розрізі. Звідси випливає важливість державної регіональної по-
літики, спрямованої на підйом продуктивних сил у відносно відсталих 
(в економічному сенсі) регіонах країни з вирівнюванням регіональних 
диспропорцій в рівнях їх соціально-економічного розвитку.

7.2. Відмінності в соціальній складовій регіонального розвитку

З рівнем розвитку економіки регіонів корелюється стан їх соці-
альної сфери, доходи населення, безробіття, наявність бідних і бага-
тих прошарків суспільства.

Україна серед 162 країн світу, по яких здійснювався аналіз роз-
поділу доходів, займає 76 місце. Розрив у доходах між 1-ю (найбід-
нішою) і 10-ю (найбагатшою) децильними групами становить у ній 
3,7 % до 23,2 % . Інакше кажучи, доходи найбіднішої децили україн-
ського суспільства лише в 6,3 рази перевищують доходи найбідні-
шої децили населення. Це в 1,8 рази менше аналогічного розриву, 
який має місце у високорозвинених країнах. Таке положення могло 
б тільки радувати, але, на жаль, це лише відносний показник. Якщо 
ж брати абсолютні значення доходів у перерахунку на душу насе-
лення, то в розвинених країнах світу їх величина в нижній децилі 
становить 4694 дол. США, а в Україні – тільки 1134 дол. на рік [1].

Середньодушовий дохід у розрізі окремих регіонів України, як і рі-
вень безробіття, суттєво різниться. Зокрема, доходи киян більш ніж у два 
рази перевищують доходи жителів Тернопільської області, а безробіття 
серед жителів Сумської, Закарпатської, Луганської областей приблизно 
в 2 рази вище рівня безробіття в Києві й Донецькій області (табл. 7.4).
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З урахуванням українських реалій за критерій гідного рівня 
життя можна обрати показник прожиткового рівня 10 дол. США в 
день на людину, або 3650 дол. у рік. У роботі [1] відзначається, що 
«тільки країни з доходами 3000 дол. і вище в нижній децилі можна 
визнати відповідними сучасному розумінню гідного рівня життя». 
З урахуванням даного критерію виходить, що тільки близько 40% 
населення України (7-10 децилі) удостоюються на цей час гідного 
життя. Інша частина перебуває нижче даної риски.

У цілому за рівнем доходів на одного жителя регіони України 
можуть бути поділені на три групи: з відносно високими доходами, 
із середніми доходами й з відносно низькими доходами.

До регіонів з відносно високими доходами населення (вище се-
редніх по Україні) можна віднести м. Київ (близько 7400 грн. на лю-
дину в рік), а також Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, 
Полтавський, Харківський регіони (4200 грн. і більш на людину);

з середніми доходами – Київський (обласний), Луганський, 
Львівський, Миколаївський, Сумській, Чернігівський регіони 
(4000-4200 грн.);

з відносно низькими доходами – АРК, Вінницький, Волинський, 
Житомирський, Закарпатський, Івано-Франківський, Кіровоград-
ський, Тернопільський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, 
Чернівецький регіони.

Особливо істотний розрив у доходах населення між столичним 
регіоном і всіма іншими (приблизно в 1, 5 рази) (табл. 7.4).

З рівнем розвитку економіки регіонів корелюється стан їх соці-
альної сфери, доходи населення, наявність бідних і багатих прошар-
ків суспільства. Дивно те, що з рівнями середніх доходів практично 
не корелюється рівень безробіття. Коефіцієнт кореляції між ними 
не значний і має негативний знак (R= -05). Останнє говорить про те, 
що хоча безробіття й знижує рівень прибутковості населення, але 
воно не є в цьому визначальним фактором.

Згідно даних глобальної «Доповіді про розвиток людини за 
2003 рік» підготовленої ПРООН, Україна за показником індексу 
людського розвитку (ІЛР), рівним 0,777, серед 162 країн світу, що 
обстежувалися, зайняла 74-те місце. Даний показник трохи вищий 
середньосвітового й дорівнює приблизно величині ІЛР у країнах 
Латинської Америки. (На жаль, з європейських країн Україна за 
ІЛР випереджає тільки Молдову).
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Таблиця 7.4
Доходи й безробіття в регіонах України

Регіони Зарплата, грн.
Дохід на 

1 чол., 
грн.

Безробіття, % 
до економічно 

активного 
населення

1 АРК 543
3722,9

8,6

2 Вінницька обл. 435 3914,5 8,0
3 Волинська обл. 412 3684,1 8,0
4 Дніпропетровська обл. 667 4792,5 10,8
5 Донецька обл. 712 4951,1 6,3
6 Житомирська обл. 434 3863,5 7,3
7 Закарпатська обл. 479 3428,3 11,2
8 Запорізька обл. 671 5031,4 8,2
9 Івано-Франківська обл. 510 3724,3 8,0

10 Київська обл. 592 4187,2 10,2
11 Кіровоградська обл. 455 3824,8 8,3
12 Луганська обл. 596 4093,7 11,0
13 Львівська обл. 523 4196,9 9,2
14 Миколаївська обл. 565 4049,2 10,0
15 Одеська обл. 566 4099,8 10,7
16 Полтавська обл. 560 4568,8 6,9
17 Рівненська обл. 506 3657,3 7,4
18 Сумська обл. 473 4010,2 12,5
19 Тернопільська обл. 388 3434,0 10,5
20 Харківська обл. 569 4386,2 11,9
21 Херсонська обл. 451 3700,1 7,9
22 Хмельницька обл. 419 3915,6 10,7
23 Черкаська обл. 465 3793,4 11,1
24 Чернівецька обл. 441 3424,2 11,5
25 Чернігівська обл. 438 4061,9 12,2
26 Місто Київ 967 7395,6 4,8

За даними Держкомстату України, 2006

Сам по собі рейтинг ПРООН мало про що говорить. Більш 
конкретну оцінку соціально-економічного стану країни і її регіонів 
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може дати зіставлення окремих складових ІЛР із середньосвітови-
ми показниками. Таке зіставлення вказує на наступне:
• Абсолютний показник ІЛР в Україні лише на 3,6% перевищує 

загальносвітовий показник (0,742 і 0,716).
• Очікувана тривалість життя більше середньосвітового показни-

ка на 2,1% (68,1 року в Україні й 66,7 – у світі).
• Величина душового ВВП, що визначає життєвий рівень насе-

лення, в Україні у два рази нижче його середньосвітової величи-
ни.

• Трохи краще в Україні, насамперед на тлі країн, що розвивають-
ся, освітній компонент (індекс 0,92 у порівнянні з 0,74 у світі).
С. О. Тридід у роботі «Оцінка рівня та способу життя населен-

ня регіону» доповнює показник ІЛР характеристикою навколиш-
нього середовища, в умовах якого проживають люди (з урахуван-
ням атмосферних викидів, кідбкістю стічних вод та ін.), формами 
проведення вільного часу (активний відпочинок, туризм, культура 
й духовність, антигромадська поведінка, раціональне харчування) 
і вводить показники рівня та способу життя населення регіонів [7, 
c.12].

За показником рівня життя населення з урахуванням назва-
них факторів даний автор виділяє три кластери – з високим рівнем 
життя (АР Крим, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопіль-
ський, Харківський регіони), із середнім рівнем життя (Дніпропе-
тровський, Донецький, Запорізький, Івано-Франківський, Київ-
ський, Луганський, Львівський, Миколаївський, Одеський регіони), 
з низьким рівнем життя Вінницький, Волинський, Житомирський, 
Закарпатський, Кіровоградський, Херсонський, Хмельницький, 
Черкаський, Чернівецький, Чернігівський регіони).

За показником способу життя ним виділяються кластери:
з гарним способом життя (АР Крим), -
із задовільним способом життя (Вінницький, Волинський, Жи- -
томирський, Закарпатський, Івано-Франківський, Кіровоград-
ський, Миколаївський, Полтавський, Хмельницький, Черкась-
кий, Чернігівський, Чернівецький регіони),
з незадовільним способом життя (Дніпропетровський, Доне- -
цький, Запорізький, Київський, Луганський, Львівський, Одесь-
кий, Харківський регіони).
Зіставлення показників рівня й способу життя населення пока-

зує на їхню значну подібність.
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Рівень соціального благополуччя тісно пов'язаний з рівнем еко-
номічного розвитку. Однак, оскільки подолання відмінностей в еко-
номічній складовій регіонів завдання надзвичайно складне, що вима-
гає дуже великих фінансових, матеріально-технічних витрат і часу, 
забезпечення соціальної справедливості в регіональному аспекті на 
цей час здійснюється державою за допомогою міжрегіонального пе-
рерозподілу дохідної частини бюджету. У цьому зв'язку можна ви-
ділити донорські регіони – Донецький, Дніпропетровський, м. Київ, 
податкові надходження від яких перерозподіляються на користь, 
так званих, дотаційних регіонів – Тернопільського, Чернівецького, 
Закарпатського та ін.

У процесі вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів 
країни грані між донорськими й дотаційними регіонами повинні 
стиратися, і вони поступово у фінансовому відношенні повинні ста-
ти у своєму розвитку самодостатніми.

7.3. Відмінності в демографічній 
складовій регіонального розвитку

Україна відносно щільно заселена. Середня щільність її насе-
лення становить близько 78 чол. на 1 км2 (майже в 2 рази вище, ніж 
у середньому на планеті, але значно нижче, ніж у більшості країн 
Європи).

Відмінності в щільності населення визначаються історичними, 
соціально-економічними й географічними факторами. Більш щіль-
но заселені індустріальні й деякі індустріально-аграрні області. Так, 
щільність населення Донецької області – 175, Львівської – 118, Чер-
нівецької – 112, Дніпропетровської – 108 чол. на 1 кв. км. Відносно 
рідко заселені деякі райони Українських Карпат, Полісся, півден-
них областей (Чернігівська – 37, Херсонська – 40, Кіровоградська 
– 44, Житомирська – 45, Миколаївська – 50, Волинська – 52 чол. на 
1 кв. км). Як правило, найбільшу щільність населення мають області 
з високою питомою вагою міського населення. Виняток становлять 
Закарпатська, Івано-Франківська й Чернівецька області, що пояс-
нюється історичними причинами (табл. 7.5).
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Таблиця 7.5
Чисельність і розміщення населення України (2005 р.)

Площа, 
тис. кв. 

км

Усе на-
селення

Міське 
населення

Сільське 
населення

Щільність 
населення 
чол./кв. км

Україна 603,7 47015,25 31888,89 1512,63 77,88
АРК 26,1 1986,569 1249,47 737,20 76,11
Вінницька 26,5 1707,513 812,12 895,39 64,43
Волинська 20,2 1042,045 526,99 515,05 51,59
Дніпропетров-
ська

31,9 3453,646 2877,41 576,23 108,26

Донецька 26,5 4635,012 4185,35 449,66 174,91
Житомирська 29,9 1334,786 756,46 578,33 44,64
Закарпатська 12,8 1246,164 461,78 784,39 97,36
Запорізька 27,2 1865,42 1420,86 444,56 68,58
Івано-
Франківська

13,9 1390,155 590,48 799,67 100,01

Київська 28,1 1768,886 1050,00 718,88 62,95
Кіровоградська 24,6 1072,371 654,03 418,34 43,59
Луганська 26,7 2417,105 2086,72 330,39 90,53
Львівська 21,8 2580,166 1549,39 1030,77 118,36
Миколаївська 24,6 1222,737 819,37 403,37 49,70
Одеська 33,3 2404,786 1586,92 817,86 72,22
Полтавська 28,8 1558,679 929,90 628,78 54,12
Рівненська 20,1 1158,114 546,25 611,86 57,62
Сумська 23,8 1231,551 810,28 421,27 51,75
Тернопільська 13,8 1114,471 477,25 637,22 80,76
Харківська 31,4 2832,206 2242,85 589,35 90,20
Херсонська 28,5 1130,19 683,17 447,01 39,66
Хмельницька 20,6 1378,183 723,60 654,58 66,90
Черкаська 20,9 1346,85 738,69 608,16 64,44
Чернівецька 8,1 909,202 372,46 536,74 112,25
Чернігівська 31,9 1174,299 705,36 468,94 36,81
Київ 0,8 2675,111 2675,11 0 3343,89
Севастополь 
(міськрада)

0,9 378,934 356,61 22,33 421,04

За даними Держкомстату України.
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Як і більшість країн Європи, Україна за станом демографічної 
ситуації на цей час може бути віднесена до так званого «французь-
кого типу» відтворення населення, основною домінантою якого є 
процес депопуляції, тобто перевищення смертності над народжу-
ваністю і, як наслідок, зниження загальної чисельності населення і 
його «старіння».

Для України в цілому коефіцієнт природного приросту негатив-
ний і становить приблизно – 7 чол. / 1000 жителів.

У територіальному аспекті він суттєво варіює – від 0,0 у Закар-
патській області до -13,2 на 1000 жителів у Чернігівській. Значна 
депопуляція характерна також для Сумської області, де коефіцієнт 
природного приросту дорівнює -11,5, Полтавської -10,9, Луганської 
області -10,6.

Територіальна диференціація показників природного приросту 
дала підставу В. А. Джаману виділити в Україні п'ять демографіч-
них районів:

Західний (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, 
Закарпатська, Чернівецька області);

Центрально-Північний (Житомирська, Хмельницька, Київська, 
Черкаська, Кіровоградська області);

Північно-Східний (Чернігівська, Сумська, Полтавська області);
Східний (Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпро-

петровська області);
Південний (Одеська, Херсонська, Миколаївська області й Авто-

номна Республіка Крим).
Окремо виділяється столиця – м. Київ [3].
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Таблиця 7.6
Коефіцієнти народжуваності, смертності й природного приросту  

населення по регіонах України, 2004 р.

(на 1000 наявного населення)
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Україна 9,0 8,9 9,3 16,0 14,4 19,6 –7,0 –5,5 –10,3
Автономна 
Республіка 
Крим

9,0 8,7 9,5 15,1 15,1 15,0 –6,1 –6,4 –5,5

області          
Вінницька 9,0 9,9 8,2 16,9 12,1 21,3 –7,9 –2,2 –13,1
Волинська 11,9 11,4 12,4 14,5 11,6 17,4 –2,6 –0,2 –5,0
Дніпропетров-
ська

8,9 8,9 8,9 17,0 16,1 21,5 –8,1 –7,2 –12,6

Донецька 7,6 7,5 7,9 17,5 17,2 20,0 –9,9 –9,7 –12,1
Житомирська 9,8 10,1 9,4 18,3 14,3 23,4 –8,5 –4,2 –14,0
Закарпатська 12,4 12,3 12,4 12,4 12,3 12,5 0,0 0,0 -0,1
Запорізька 8,5 8,5 8,7 16,3 14,8 20,9 –7,8 –6,3 –12,2
Івано-
Франківська 

10,7 10,8 10,7 12,9 10,5 14,7 –2,2 0,3 –4,0

Київська 9,0 9,7 8,0 17,6 13,4 23,7 –8,6 –3,7 –15,7
Кіровоградська 8,6 8,7 8,5 18,3 15,5 22,5 –9,7 –6,8 –14,0
Луганська 7,3 7,3 6,9 17,9 17,4 20,7 –10,6 –10,1 –13,8
Львівська 10,1 10,0 10,3 13,1 11,2 16,0 –3,0 –1,2 –5,7
Миколаївська 9,0 8,9 9,1 16,3 15,1 18,7 –7,3 –6,2 –9,6
Одеська 9,6 8,9 11,1 16,0 14,3 19,5 –6,4 –5,4 –8,4
Полтавська 7,5 7,9 6,8 18,4 14,8 23,8 –10,9 –6,9 –17,0
Рівненська 12,5 11,5 13,5 13,6 10,1 16,7 –1,1 1,4 –3,2
Сумська 7,2 7,6 6,6 18,7 15,1 25,7 –11,5 –7,5 –19,1
Тернопільська 9,9 10,6 9,3 14,4 10,1 17,6 –4,5 0,5 –8,3
Харківська 8,0 8,0 7,8 16,4 15,2 20,7 –8,4 –7,2 –12,9
Херсонська 9,1 8,9 9,4 15,5 15,0 16,2 –6,4 –6,1 –6,8
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Хмельницька 9,1 10,0 8,1 16,5 10,9 22,7 –7,4 –0,9 –14,6
Черкаська 7,7 8,2 7,2 18,1 13,8 23,2 –10,4 –5,6 –16,0
Чернівецька 10,6 9,7 11,3 13,1 11,1 14,5 –2,5 –1,4 –3,2
Чернігівська 7,5 8,2 6,4 20,7 14,9 29,2 –13,2 –6,7 –22,8
міста          
Київ 9,8 9,8 ? 10,7 10,7 ? -0,9 -0,9 ?
Севастополь* 9,7 9,7 9,4 14,5 14,5 14,3 –4,8 –4,8 –4,9

* Включаючи м. Інкерман, смт Кача й сільські ради, підлеглі міській раді.
Державний комітет статистики України

Практично у всіх регіонах країни основну лепту в негативні по-
казники природного приросту населення вносять сільські жителі. 
Лише в Луганській області – городяни, що пов’язано, мабуть, із за-
криттям вугільних шахт і підприємств з їхнього обслуговування, по-
явою депресивних територій і відтоком з них осіб репродуктивного 
віку.

Відповідно до виконаного В. А. Джаманом рейтингового ана-
лізу демографічної ситуації в Україні, перше місце за ступенем її 
відносного благополуччя може бути надане Західному району. Тут 
найвища в Україні народжуваність, відносно низька смертність і, як 
наслідок, – найнижчі показники депопуляції населення. Цей район 
має порівняно сприятливу статевовікову структуру населення, а по-
казники негативного сальдо його зовнішньої міграції – нижче серед-
ніх по Україні.

Друге місце за ступенем демографічного благополуччя на-
лежить столичному регіону – м. Києву, де демографічна ситуація 
більш сприятлива, ніж по країні в цілому.

Третє місце в рейтинговій оцінці займає Південний район, де 
показники демографічної ситуації близькі до середньоукраїнських. 
Потім ідуть Східний і Центрально-Північний райони. При цьому 
тут, у північній частині Центрально-Північного району й Придні-
провської частини Східного району, демографічна ситуація близька 
до середньоукраїнських показників. 

Шосте, останнє місце в рейтинговій оцінці демографічної ситу-
ації належить Північно-Східному району. Тут найгірша обстановка 
серед усіх демографічних районів країни. (Таке ж положення тільки 
в середній частині Центрально-Північного району, а також у Донба-
сі й Харківській області Східного району).
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Для поліпшення демографічної ситуації в країні повинен зрости 
сумарний коефіцієнт народжуваності (тобто кількість дітей, наро-
джених однієї жінкою за все її життя). Зараз у цілому по Україні 
він дорівнює приблизно 1,1. У високоурбанізованих областях – До-
нецькій, Луганській, Харківській він знижується до 0,9, в областях 
зі значною питомою вагою сільського населення – підвищується до 
1,6 (Волинська й Рівненська) і 1,4 (Тернопільська й Чернівецька). 
На жаль, навіть відносно значні показники сумарного коефіцієнта 
народжуваності в окремих регіонах України не забезпечують відтво-
рювальних процесів, за яких могла б зберегтися сучасна чисельність 
їх населення. Для стабілізації демографічної ситуації й підтримки 
на одному рівні сучасної чисельності населення України необхідно, 
щоб сумарний коефіцієнт народжуваності в ній досяг величини 2,3.

Кількісні зміни в чисельності населення відбуваються не тільки че-
рез негативні показники природного приросту, але й через аналогічні по-
казники в його механічному русі. Негативне сальдо міграційних потоків 
виникло ще в 1976-1980 рр. У 1993-1994 рр. воно досягло максимуму - 
143,2 тис. чоловік і з тих пір практично придбало «хронічну» тенденцію.

На відміну від попередніх десятиліть, коли населення України 
(як і інших республік СРСР) було «прив'язане» до місця проживан-
ня системою прописки й могло мігрувати тільки в «плановому по-
рядку», на цей час воно вільне у виборі свого пересування й місця 
проживання. Тому значно зросла не тільки внутрішня, але й закор-
донна міграція (табл. 7.7).

Таблиця 7.7
Основні напрямки міграції населення, 2004 р. 

Напрямки міграції Прибулих Вибулих Сальдо міграції
Усі напрямки міграції    

В межах України 750812 750812 Х
Внутрішньо регіональна 
міграція

455663 455663 Х

Міжрегіональна міграція 295149 295149 Х
міждержавна 38567 46182 - 7615
Країни СНД 32583 28865 3718
Інші країни 5984 17317 - 11333

Державний комітет статистики України
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Негативні явища в демографічній ситуації (негативні показники 
природного приросту й механічного руху) призвели до стійкої убут-
ної тенденції в чисельності населення країни. За прогнозом ООН до 
2050 р. населення України скоротиться на 15,3 млн. чол. у порівнян-
ні з 2007 р. і складатеме тільки 30,9 млн. чол. 

Згідно з прогнозними розрахунками, виконаними фахівцями 
НДІ регіональної політики Харківського національного універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна методом «переміщення статевовікових 
груп», якщо тенденція до скорочення (без обліку механічного руху) 
чисельності населення України буде тривати, то вже до 2010 року 
його кількість знизиться до 44- 45 млн. чоловік. Про це ж свідчить 
і тренд-аналіз динаміки чисельності населення країни за останні 
роки (рис. 7.6).
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Рис. 7.6. Динаміка та прогноз чисельності населення України до 2010 року

Як видно з рис. 7.6, поряд зі скороченням загальної чисельності 
населення, буде скорочуватися в абсолютному вирахуванні і його 
міська частина. Однак це буде відбуватися більш повільними темпа-
ми в порівнянні із загальним зниженням чисельності населення по 
країні, чере що питома вага міських жителів буде зростати. В умовах 
унітарного устрою країни швидко буде рости її столиця – м. Київ. 
На цей час Київ, як головне місто України, за чисельністю свого 
населення ще не вийшов на теоретичний рівень своєї людності, ви-
ходячи із загальної чисельності населення держави, але темпи його 



134

Регіональна економіка та природокористування

зростання свідчать про те, що він не тільки досягне даного рівня, але 
й перевище його.

Згідно з нашими розрахунками, на рівні 2006 р. теоретична чи-
сельність його населення повинна становити приблизно 3,01 млн. 
чол., тобто приблизно в 1,15 рази більше в порівнянні з її фактич-
ною величиною. Надалі, за аналогією зі столицями інших великих 
унітарних держав світу, чисельність населення Києва буде швидко 
рости й до 2015 р. може досягнути 4,0 млн. жителів. Оскільки міста 
України являють собою єдину систему населених місць, то разом з 
ростом людності столиці буде мінятися й чисельність жителів ін-
ших міст країни.

Залежність між людністю головного міста (столиці) системи на-
селених пунктів і людністю інших міст країни добре моделюється за 
допомогою формули Зіпфа-Медвєдкова [2]:
 Hj = k×H1×j-a, 

де Hj – людність j-го міста системи населених місць; H1 – люд-
ність 1-го за величиною міста (головного міста системи); k – коефі-
цієнт першості головного міста; а – коефіцієнт контрастності.

Розрахунок даної економіко-математичної моделі показав, що за 
умови збереження існуючого положення в демографічній ситуації й 
стану економічного росту регіонів, людність обласних центрів може 
досягти до 2015 р. величин, наведених у табл. 7.8 і на рис. 7.7.

Таблиця 7.8
Прогноз людності міст України

№ Міста
Населення, млн.чол.

2006 р. 2015 р.
Київ 2,6302 4,000
Харків 1,5551 2,640
Дніпропетровськ 1,1472 1,913
Донецьк 1,0882 1,522
Одеса 1,0464 1,275
Запоріжжя 0,8703 1,103
Львів 0,8018 0,976
Кривий Ріг 0,7201 0,878
Миколаїв 0,5081 0,799
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Луганськ 0,4869 0,735
Вінниця 0,3878 0,682
Севастополь 0,3651 0,636
Херсон 0,3628 0,598
Сімферополь 0,3481 0,562
Полтава 0,3212 0,533
Чернігів 0,3123 0,506
Черкаси 0,3119 0,482
Суми 0,3039 0,461
Житомир 0,3001 0,442
Кіровоград 0,2755 0,424
Чернівці 0,2608 0,408
Хмельницький 0,259 0,393
Рівне 0,2461 0,379
Кременчук 0,2458 0,367
Івано- Франківськ 0,2368 0,355
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Рис. 7.7. Людність міст України (ряд 1 – за станом на 2006 р., 
ряд 2 – прогноз на 2015 р.).

Статевовікова структура населення. Зміни, які відбуваються 
в природному й механічному русі населення, негативно позначають-
ся на віковій і статевій структурах її жителів. Знижується тривалість 
життя. В 1989-1990 роках вона становила 71 рік, у т.ч. у чоловіків - 66, 
у жінок - 75. На рівні 1999-2000 років вона знизилася до 68 років, у т.ч. 
у чоловіків - до 63, у жінок - до 74 (у більшості країн Західної Європи 
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вона дорівнює в чоловіків 73-76, у жінок більше 80 років, у країнах 
Східної Європи - у чоловіків 67-72, у жінок 76-80 років).

Середній вік населення України приблизно - 36,7 року (в 1989 
р. - 36,5 року), при цьому в сільській місцевості він рівний 39,8 року, 
а в міський - 35,2. Іде процес зменшення молодих вікових груп і 
збільшення осіб похилого віку. Наприкінці 1970-х – початку 1980-х 
років питома вага населення працездатного віку становила 58-59%, 
а частка осіб пенсійного віку - близько 19%. На початку 1992 р. пи-
тома вага працездатного населення знизилася до 55,7%, а частка осіб 
пенсійного віку збільшилася до 21,5%.

В 2005 р. питома вага населення працездатного віку склала 
51,1%, а частка осіб пенсійного віку досягла 29%. (На кожну тисячу 
працюючих – 409 пенсіонерів).

Зросла величина демографічного навантаження, обрахованого 
за формулою:

 Т
ПД

H
+

=
 

де Д - чисельність населення молодше працездатного віку,
П  - чисельність населення старше працездатного віку,
Т  - чисельність населення працездатного віку.
Показник демографічного навантаження становить в Україні 

в середньому величину 0,748 (тобто перебуває приблизно на рівні 
більшості європейських країн). Однак у регіональному відношенні 
ця величина значно варіює.

Як правило, більш молоде покоління (з більшою питомою вагою 
в працездатному віці) проживає в урбанізованих, індустріально-
розвинених областях.

Особливо несприятлива вікова структура населення в сіль-
ській місцевості, де частка осіб працездатного віку приблизно на 10 
пунктів нижче, ніж у міський. У сільській місцевості низки регіонів 
країни питома вага населення пенсійного віку вже перевищує 30% 
(Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська 
області). Це надає гостроту проблемі використання місцевих трудо-
вих ресурсів і обтяжує регіональні бюджети соціальними виплатами. 
В Україні дуже повільно скорочується диспропорція між жіночими 
та чоловічеми статями. В 1989 р. жінок було 54%, у період з 1996 
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по 2004 роки - 53% (для порівняння, у Німеччині - 50,97%, Франції 
- 51,23, Великобританії - 50,91, Італії - 51,43, Польщі - 51,39%). Дис-
пропорція починається переважно в тридцятирічному віці й різко 
зростає за рахунок більш раннього «відходу з життя» чоловіків піс-
ля п’ятдесятилітнього віку (рис. 7.8). Особливо значні дані диспро-
порції в регіонах зі значною питомою вагою сільського населення.

Рис. 7.8. Демографічна піраміда статевовікової структури населення Укра-
їни Джерело: Держкомстат України, 2004

Джерело: Держкомстат України, 2004
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На думку фахівців Світового банку, якщо Україна не проведе 
необхідні соціальні реформи, їй прийдеться до 2025 р. на пенсії й 
медичне обслуговування осіб похилого віку витрачати до 50% свого 
ВВП. Тому, враховуючи статевовікову структуру населення й за-
гальну соціально-економічну ситуацію в країні, Світовий банк ре-
комендує Україні підвищити пенсійний вік жінок з 55 років до 60 
років.
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КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ ДО ЧАСТИНИ І

Тест №1

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

____________________________________________________

1. Відмінною рисою вітчизняного визначення поняття «регі-
он» є:
1) гомогенний простір
2) неоднорідний простір
3) частина державної території
4) політична автономія
5) економічна автономія
6) цілісна ланка господарства
7) територіальна соціально-економічна система
8) певна народногосподарська спеціалізація

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі-
ональна політика спрямована на:
1) збалансування соціально-економічного розвитку регіонів
2) утвердження демократичного ладу
3) розмежування владних повноважень
4) підвищення темпів економічного зростання регіонів
5) створення умов для міжрегіонального й міжнародного спів-

робітництва
6) розвиток малого та середнього бізнесу
7) забезпечення державної безпеки
8) розвиток місцевого самоврядування

* 3. До методів збору первинної інформації в регіональній економіці 
відносяться:
1) системний підхід
2) експертне оцінювання
3) спостереження
4) кластерний аналіз
5) картографічний метод
6) гравітаційне моделювання
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7) експеримент
8) програмно-цільовий метод

4. Автором теорії сільськогосподарського штандорту є:
1) А. Вебер
2) І. Тюнен
3) В. Леонтьєв
4) В. Кристаллер
5) Ф. Перру
6) У. Рейлі
7) М. Колосовський
8) М. Портер

5. Оцінка географічного положення регіону здійснюється за допо-
могою:
1) коефіцієнту спеціалізації
2) коефіцієнту ієрархічності
3) індексу Херфіндаля – Хіршмана
4) кластерного аналізу
5) коефіцієнту галузевої концентрації
6) демографічного коефіцієнту
7) коефіцієнту галузевої диверсифікованості
8) коефіцієнту товарообміну

* 6. До «національного ромбу» конкурентоспроможності М. Порте-
ра відносяться детермінанти:
1) умови попиту
2) сила позиції постачальників
3) поява нових конкурентів
4) сила позиції покупців
5) споріднені та підтримуючі галузі
6) загроза появи товарів-замінників
7) формування економічних кластерів
8) зростання економічних показників

* 7. До демографічних коефіцієнтів класу “А” відносять:
1) показники швидкості зміни населення в цілому як сукуп-

ності людей, що постійно змінюється під впливом демогра-
фічних подій, які збільшують або зменшують її

2) показники споживання товарів і послуг
3) показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери
4) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре-

мих частин населення між собою й іншими частинами населення
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5) показники демографічного прогнозування
6) зведені показники рівня життя й соціального захисту насе-

лення
7) показники частоти демографічних подій у групах населення
8) показники інтенсивності демографічних процесів

8. У системі територіальної організації влади України управління та 
реалізація регіональної економічної політики здійснюються на:
1) двох рівнях
2) трьох рівнях
3) чотирьох рівнях
4) п’яти рівнях
5) шести рівнях
6) семи рівнях
7) восьми рівнях
8) дев’яти рівнях

9. Модель розвитку, що базується на постулаті: вільний нерегульо-
ваний ринок природно приводить до усунення нерівності між ре-
гіонами й, отже, не слід обмежувати стихійну дію ринкових сил:
1) неокласична
2) посткейнсіанська
3) наздоганяючого розвитку
4) інноваційна
5) неоекономічна

10. Концепція соціально-економічного розвитку, заснована на 
принципах гуманізації суспільства й економіки, ефективного 
використання природних ресурсів Землі в інтересах людства, 
називається:
1) рівномірний розвиток
2) посткейнсіанство
3) сталий розвиток
4) нова економіка
5) наздоганяючий розвиток

11. Економічне районування території України на початку XX ст. у 
праці «Торгівля та промисловість Європейської Росії за района-
ми» було здійснене під керівництвом:
1) К. І. Арсеньєва
2) І. Г. Александрова
3) В. І. Вернадського
4) П. П. Семенова-Тян-Шанського
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5) В. П. Семенова-Тян-Шанського
6) М. С. Волобуєва
7) М. М. Баранського
8) М. М. Колосовського

12. У регіональному розрізі найбільшим показником валової дода-
ної вартості (ВДВ) характеризується:
1) Донецька обл.
2) Дніпропетровська обл.
3) Харківська обл.
4) Чернівецька обл.
5) Львівська обл.
6) АР Крим
7) Київська обл.
8) м. Київ

Тест №2

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 18.

__________________________________________________________

1. Відмінною рисою визначення поняття «регіон» у Європейській 
хартії регіоналізму є:
1) гомогенний простір
2) неоднорідний простір
3) частина державної території
4) політична автономія
5) економічна автономія
6) цілісна ланка господарства
7) територіальна соціально-економічна система
8) певна народногосподарська спеціалізація

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі-
ональна політика спрямована на:
1) підвищення темпів економічного зростання регіонів
2) утвердження демократичного ладу
3) розмежування владних повноважень
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4) забезпечення державної безпеки
5) поліпшення якості життя населення
6) розвиток малого та середнього бізнесу
7) ефективне управління природними ресурсами
8) розвиток місцевого самоврядування

* 3. До методів регіонального економічного аналізу відносяться:
1) системний підхід
2) експертне оцінювання
3) опитування
4) кластерний аналіз
5) картографічний метод
6) гравітаційне моделювання
7) центрографічний метод
8) програмно-цільовий метод

4. Автором теорії штандорту промисловості є:
1) А. Вебер
2) І. Тюнен
3) В. Леонтьєв
4) В. Кристаллер
5) Ф. Перру
6) У. Рейлі
7) М. Колосовський
8) М. Портер

5. Оцінка ступеня монополізації регіональних ринків здійснюєть-
ся за допомогою:
1) коефіцієнту спеціалізації
2) коефіцієнту ієрархічності
3) індексу Херфіндаля – Хіршмана
4) кластерного аналізу
5) коефіцієнту галузевої концентрації
6) демографічного коефіцієнту
7) коефіцієнту галузевої диверсифікованості
8) коефіцієнту товарообміну

* 6. До п'яти конкурентних сил за схемою М. Портера відносяться:
1) факторні умови
2) формування економічних кластерів
3) поява нових конкурентів
4) зростання економічних показників
5) споріднені та підтримуючі галузі
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6) загроза появи товарів-замінників
7) політика уряду
8) умови попиту

* 7. До демографічних коефіцієнтів класу “Б” відносять:
1) показники швидкості зміни населення в цілому як сукуп-

ності людей, що постійно змінюється під впливом демогра-
фічних подій, які збільшують або зменшують її

2) показники споживання товарів і послуг
3) показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери
4) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення 

окремих частин населення між собою й іншими частинами 
населення

5) показники демографічного прогнозування
6) зведені показники рівня життя й соціального захисту населення
7) показники частоти демографічних подій у групах населення
8) показники інтенсивності демографічних процесів

* 8. На українсько-російському кордоні створено єврорегіони:
1) «Карпатський»
2) «Буг»
3) «Слобожанщина»
4) «Нижній Дунай»
5) «Ярославна»
6) «Верхній Прут»
7) «Єврегіо»
8) «Балтика»

9. Модель розвитку, що заснована на державному регулюванні 
міжрегіональних відмінностей шляхом стимулювання інвести-
цій і припливу приватного капіталу в слабко розвинені регіони:
1) неокласична
2) посткейнсіанська
3) наздоганяючого розвитку
4) інноваційна
5) неоекономічна

* 10. Важливими ознаками економічного району є:
1) однорідність
2) наявність вираженого центру
3) керованість
4) адміністративно-територіальний поділ
5) спеціалізація
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11. При районуванні Європейської Росії виділив на території Украї-
ни за принципом одноманітності природних і економічних ознак 3 
райони – Малоросійський, Новоросійський, Південно-Західний:
1) К. І. Арсеньєв
2) І. Г. Александров
3) В. І. Вернадський
4) П. П. Семенов-Тян-Шанський
5) В. П. Семенов-Тян-Шанський
6) М. С. Волобуєв
7) М. М. Баранський
8) М. М. Колосовський

12. У регіональному розрізі найменшим показником валової дода-
ної вартості (ВДВ) характеризується:
1) Донецька обл.
2) Дніпропетровська обл.
3) Харківська обл.
4) Чернівецька обл.
5) Львівська обл.
6) АР Крим
7) Київська обл.
8) Тернопільська обл.

Тест №3

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

__________________________________________________________

1. Об’єктивною основою економічного району є:
1) гомогенний простір
2) неоднорідний простір
3) частина державної території
4) політична автономія
5) економічна автономія
6) цілісна ланка господарства
7) територіально-виробничий комплекс
8) галузеве районування
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* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі-
ональна політика спрямована на:
1) підвищення темпів економічного зростання регіонів
2) утвердження демократичного ладу
3) розмежування владних повноважень
4) забезпечення державної безпеки
5) створення умов для міжрегіонального й міжнародного спів-

робітництва
6) розвиток малого та середнього бізнесу
7) раціональне використання земель
8) розвиток місцевого самоврядування

3. Метод, що орієнтує дослідження на розкриття цілісності об'єкта, 
на виявлення різноманітних типів зв'язків у ньому та зведення 
їх в єдину теоретичну картину:
1) системний підхід
2) експертне оцінювання
3) опитування
4) кластерний аналіз
5) картографічний метод
6) гравітаційне моделювання
7) центрографічний метод
8) програмно-цільовий метод

4. Автором теорії центральних місць є:
1) А. Вебер
2) І. Тюнен
3) В. Леонтьєв
4) В. Кристаллер
5) Ф. Перру
6) У. Рейлі
7) М. Колосовський
8) М. Портер

5. Оцінка відкритості економіки регіону за окремими галузями й 
товарними групами здійснюється за допомогою:
1) коефіцієнту спеціалізації
2) коефіцієнту ієрархічності
3) індексу Херфіндаля – Хіршмана
4) кластерного аналізу
5) коефіцієнту галузевої концентрації
6) демографічного коефіцієнту
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7) коефіцієнту галузевої диверсифікованості
8) коефіцієнту товарообміну

* 6. До «національного ромбу» конкурентоспроможності М. Порте-
ра відносяться детермінанти:
1) факторні умови
2) сила позиції постачальників
3) поява нових конкурентів
4) сила позиції покупців
5) стратегія фірм, їх структура та конкуренція
6) загроза появи товарів-замінників
7) формування економічних кластерів
8) зростання економічних показників

* 7. До показників аналізу соціальних факторів розвитку регіону 
відносяться:
1) показники швидкості зміни населення в цілому як сукуп-

ності людей, що постійно змінюється під впливом демогра-
фічних подій, які збільшують або зменшують її

2) показники споживання товарів і послуг
3) показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери
4) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре-

мих частин населення між собою й іншими частинами населення
5) показники демографічного прогнозування
6) показники виробничого потенціалу регіону
7) показники частоти демографічних подій у групах населення
8) показники інтенсивності демографічних процесів

* 8. На українсько-молдовсько-румунському кордоні створено єв-
рорегіони:
1) «Балтика»
2) «Буг»
3) «Слобожанщина»
4) «Нижній Дунай»
5) «Ярославна»
6) «Верхній Прут»
7) «Єврегіо»
8) «Карпатський»

9. Модель розвитку, метою якої є подолання відставання країни за 
економічним рівнем за допомогою розвитку внутрішнього ринку:
1) неокласична
2) посткейнсіанська
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3) наздоганяючого розвитку
4) інноваційна
5) неоекономічна

10. Важливою ознакою економічного району є:
1) комплексність
2) наявність вираженого центру
3) однорідність
4) адміністративно-територіальний поділ
5) розмежування повноважень

11. Поняття “територіально-виробничий комплекс” (ТВК) запро-
вадив до наукового обігу:
1) К. І. Арсеньєв
2) І. Г. Александров
3) В. І. Вернадський
4) П. П. Семенов-Тян-Шанський
5) В. П. Семенов-Тян-Шанський
6) М. С. Волобуєв
7) М. М. Баранський
8) М. М. Колосовський

12. Найбільшим показником природного приросту населення серед 
регіонів України характеризується:
1) Донецька обл.
2) Закарпатська обл.
3) Харківська обл.
4) Чернівецька обл.
5) Львівська обл.
6) АР Крим
7) Київська обл.
8) Тернопільська обл.

Тест №4

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

__________________________________________________________
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1. З точки зору системного підходу регіон розглядається як:
1) гомогенний простір
2) неоднорідний простір
3) частина державної території
4) політична автономія
5) економічна автономія
6) цілісна ланка господарства
7) територіальна соціально-економічна система
8) економічний кластер

2. Головною метою регіональної економіки і регіональної політики є:
1) підвищення темпів економічного зростання регіонів
2) утвердження демократичного ладу
3) розмежування владних повноважень
4) забезпечення державної безпеки
5) забезпечення високої якості життя населення регіонів
6) розвиток малого та середнього бізнесу
7) ефективне управління природними ресурсами
8) розвиток місцевого самоврядування

3. Оберіть метод, що спирається на досвід та інтуїцію:
1) системний підхід
2) експертне оцінювання
3) опитування
4) кластерний аналіз
5) картографічний метод
6) гравітаційне моделювання
7) центрографічний метод
8) програмно-цільовий метод

4. Автором теорії «полюсів розвитку» і «центрів росту» є:
1) А. Вебер
2) І. Тюнен
3) В. Леонтьєв
4) В. Кристаллер
5) Ф. Перру
6) У. Рейлі
7) М. Колосовський
8) М. Портер



150

Регіональна економіка та природокористування

5. Оцінка ролі галузі регіону в національній економіці здійснюєть-
ся за допомогою:
1) коефіцієнту спеціалізації
2) коефіцієнту ієрархічності
3) індексу Херфіндаля – Хіршмана
4) кластерного аналізу
5) коефіцієнту галузевої концентрації
6) демографічного коефіцієнту
7) коефіцієнту галузевої диверсифікованості
8) коефіцієнту товарообміну

* 6. До п'яти конкурентних сил за схемою М. Портера відносяться:
1) параметри факторів
2) формування економічних кластерів
3) конкуренція серед виробників у галузі
4) зростання економічних показників
5) споріднені та підтримуючі галузі
6) позиція покупців
7) політика уряду
8) умови попиту

* 7. До показників аналізу соціальних факторів розвитку регіону 
відносяться:
1) показники швидкості зміни населення в цілому як сукуп-

ності людей, що постійно змінюється під впливом демогра-
фічних подій, які збільшують або зменшують її

2) показники частоти демографічних подій у групах населення
3) показники рівня життя й соціального захисту населення
4) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення 

окремих частин населення між собою й іншими частинами 
населення

5) показники демографічного прогнозування
6) показники виробничого потенціалу регіону
7) показники споживання товарів і послуг
8) показники інтенсивності демографічних процесів

* 8. Оберіть єврорегіони, участь у яких беруть прикордонні воєвод-
ства Польщі:
1) «Балтика»
2) «Буг»
3) «Слобожанщина»
4) «Нижній Дунай»
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5) «Ярославна»
6) «Верхній Прут»
7) «Єврегіо»
8) «Карпатський»

9. Модель розвитку, заснована на використанні високих техноло-
гій, що сприяють створенню конкурентоспроможної продукції:
1) неокласична
2) посткейнсіанська
3) наздоганяючого розвитку
4) інноваційна
5) неоекономічна

* 10. Важливими ознаками економічного району є:
1) однорідність
2) наявність вираженого центру
3) керованість
4) адміністративно-територіальний поділ
5) комплексність

11. Автором вчення про ноосферу є:
1) К. І. Арсеньєв
2) І. Г. Александров
3) В. І. Вернадський
4) П. П. Семенов-Тян-Шанський
5) В. П. Семенов-Тян-Шанський
6) М. С. Волобуєв
7) М. М. Баранський
8) М. М. Колосовський

12. Найбільшою часткою в сукупному природно-ресурсному потен-
ціалі країни серед економічних районів України характеризу-
ється:
1) Волинський
2) Подільський
3) Карпатсько-Галицький
4) Донецький
5) Придніпровський
6) Причорноморський
7) Північно-Східний
8) Київський
9) Центрально-Український
10) Кримський
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Тест №5

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

__________________________________________________________

1. Як територіальний підрозділ господарської діяльності регіо-
нальна економіка це:
1) гомогенний простір
2) неоднорідний простір
3) частина державної території
4) політична автономія
5) економічна автономія
6) економічний кластер
7) структурна складова національної економіки
8) територіально-виробничий комплекс

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі-
ональна політика спрямована на:
1) підвищення темпів економічного зростання регіонів
2) утвердження демократичного ладу
3) розмежування владних повноважень
4) забезпечення державної безпеки
5) збалансування соціально-економічного розвитку регіонів
6) розвиток малого та середнього бізнесу
7) ефективне управління природними ресурсами
8) розвиток місцевого самоврядування

3. Оберіть метод розробки довгострокових планів соціально-
економічного розвитку регіонів:
1) експеримент
2) описовий метод
3) опитування
4) кластерний аналіз
5) картографічний метод
6) гравітаційне моделювання
7) центрографічний метод
8) програмно-цільовий метод
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* 4. Основоположниками теорії економічного районувкння є:
1) А. Вебер
2) І. Тюнен
3) М. Баранський
4) В. Кристаллер
5) Ф. Перру
6) У. Айзард
7) М. Колосовський
8) М. Портер

5. Класифікацію адміністративно-територіальних одиниць з ме-
тою комплексного економічного районування можна здійснити 
за допомогою:
1) коефіцієнту спеціалізації
2) коефіцієнту ієрархічності
3) індексу Херфіндаля – Хіршмана
4) кластерного аналізу
5) коефіцієнту галузевої концентрації
6) демографічного коефіцієнту
7) коефіцієнту галузевої диверсифікованості
8) коефіцієнту товарообміну

* 6. До «національного ромбу» конкурентоспроможності М. Порте-
ра відносяться детермінанти:
1) факторні умови
2) сила позиції постачальників
3) поява нових конкурентів
4) сила позиції покупців
5) стратегія фірм, їх структура та конкуренція
6) умови попиту
7) формування економічних кластерів
8) зростання економічних показників

* 7. Коефіцієнти спеціалізації, галузевої концентрації та галузевої 
диверсифікованості – це:
1) показники швидкості зміни населення в цілому як сукуп-

ності людей, що постійно змінюється під впливом демогра-
фічних подій, які збільшують або зменшують її

2) показники частоти демографічних подій у групах населення
3) показники рівня життя й соціального захисту населення
4) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре-

мих частин населення між собою й іншими частинами населення
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5) показники демографічного прогнозування
6) показники виробничого потенціалу регіону
7) показники споживання товарів і послуг
8) показники інтенсивності демографічних процесів

8. Першим єврорегіоном, створеним у 1958 р., є:
1) «Балтика»
2) «Буг»
3) «Слобожанщина»
4) «Нижній Дунай»
5) «Ярославна»
6) «Верхній Прут»
7) «Єврегіо»
8) «Карпатський»

9. Модель розвитку, що заснована на традиціях східних культур 
і ставить пріоритет духовності над матеріально-практичними 
технологіями:
1) неокласична
2) посткейнсіанська
3) наздоганяючого розвитку
4) інноваційна
5) неоекономічна

10. Важливою ознакою економічного району є:
1) керованість
2) наявність вираженого центру
3) однорідність
4) адміністративно-територіальний поділ
5) розмежування повноважень

11. Значний внесок до теорії економіко-географічного положення 
зробив:
1) К. І. Арсеньєв
2) І. Г. Александров
3) В. І. Вернадський
4) П. П. Семенов-Тян-Шанський
5) В. П. Семенов-Тян-Шанський
6) М. С. Волобуєв
7) М. М. Баранський
8) М. М. Колосовський
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12. Найменшою часткою в сукупному природно-ресурсному потен-
ціалі країни серед економічних районів України характеризу-
ється:
1) Волинський
2) Подільський
3) Карпатсько-Галицький
4) Донецький
5) Придніпровський
6) Причорноморський
7) Північно-Східний
8) Київський
9) Центрально-Український
10) Кримський

Тест №6

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 18.

__________________________________________________________

1. Інтегральний суспільно-географічний район – це перш за все:
1) гомогенний простір
2) неоднорідний простір
3) частина державної території
4) політична автономія
5) економічна автономія
6) економічний кластер
7) цілісна ланка господарства країни

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі-
ональна політика спрямована на:
1) підвищення темпів економічного зростання регіонів
2) утвердження демократичного ладу
3) розмежування владних повноважень
4) забезпечення державної безпеки
5) поліпшення якості життя населення
6) розвиток малого та середнього бізнесу
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7) створення умов для міжрегіонального й міжнародного спів-
робітництва

8) розвиток місцевого самоврядування
* 3. До методів збору первинної інформації в регіональній економіці 

відносяться:
1) системний підхід
2) експертне оцінювання
3) опитування
4) кластерний аналіз
5) картографічний метод
6) гравітаційне моделювання
7) експеримент
8) програмно-цільовий метод

4. Автором теорії конкурентних переваг є:
1) А. Вебер
2) І. Тюнен
3) В. Леонтьєв
4) В. Кристаллер
5) Ф. Перру
6) У. Айзард
7) М. Колосовський
8) М. Портер

* 5. Порівняльний аналіз галузевих структур регіонів здійснюється 
за допомогою:
1) коефіцієнту спеціалізації
2) коефіцієнту ієрархічності
3) індексу Херфіндаля – Хіршмана
4) кластерного аналізу
5) коефіцієнту галузевої концентрації
6) демографічного коефіцієнту
7) коефіцієнту галузевої диверсифікованості
8) коефіцієнту товарообміну

* 6. До п'яти конкурентних сил за схемою М. Портера відносяться:
1) параметри факторів
2) формування економічних кластерів
3) загроза появи товарів-замінників
4) зростання економічних показників
5) споріднені та підтримуючі галузі
6) позиція постачальників
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7) політика уряду
8) умови попиту

* 7. До показників аналізу соціальних факторів розвитку регіону 
відносяться:
1) показники швидкості зміни населення в цілому як сукуп-

ності людей, що постійно змінюється під впливом демогра-
фічних подій, які збільшують або зменшують її

2) показники частоти демографічних подій у групах населення
3) показники рівня життя й соціального захисту населення
4) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення 

окремих частин населення між собою й іншими частинами 
населення

5) показники демографічного прогнозування
6) показники виробничого потенціалу регіону
7) показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери
8) показники інтенсивності демографічних процесів

* 8. Оберіть єврорегіони, участь у яких беруть прикордонні області 
Білорусі:
1) «Балтика»
2) «Буг»
3) «Слобожанщина»
4) «Нижній Дунай»
5) «Ярославна»
6) «Верхній Прут»
7) «Єврегіо»
8) «Карпатський»

9. Модель розвитку, що заснована на інформаційному способі ви-
робництва:
1) неокласична
2) посткейнсіанська
3) наздоганяючого розвитку
4) інноваційна
5) монетарна

10. Важливою ознакою економічного району є:
1) розмежування повноважень
2) наявність вираженого центру
3) однорідність
4) адміністративно-територіальний поділ
5) спеціалізація
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11. Виступив з критикою поділу Держпланом СРСР України на два 
економічні райони:
1) К. І. Арсеньєв
2) І. Г. Александров
3) В. І. Вернадський
4) П. П. Семенов-Тян-Шанський
5) В. П. Семенов-Тян-Шанський
6) М. С. Волобуєв
7) М. М. Баранський
8) М. М. Колосовський

12. Найбільшою часткою населення країни серед економічних ра-
йонів України характеризується:
1) Волинський
2) Подільський
3) Карпатсько-Галицький
4) Донецький
5) Придніпровський
6) Причорноморський
7) Північно-Східний
8) Київський
9) Центрально-Український
10) Кримський
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ЧАСТИНА ІІ. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1.1. Екологізація сучасної науки, її зміст і основні напрямки

Екологія, як наука історична (більше 100 років тому) виникла в над-
рах біології, тому не випадково, що біологія стала початком екологічних 
досліджень. Термін “Екологія” був введений у науку у 1866 р. біологом 
– дарвіністом Е. Геккелем. Слово “екологія” прийшло з грецького ojcos – 
дім, logos – наука, тобто наука існування живих істот. Е. Геккель визна-
чив екологію як науку про взаємовідносини живої істоти з навколишнім 
середовищем. Ця наука перетворилася у біологічне вчення про екологічні 
системи, які вивчають сукупність живих організмів, взаємодію одного з ін-
шим, утворюючи з навколишнім середовищем деяку єдність (систему), в 
межах якої відбувається перетворення енергії і органічної речовини.

З американським поняттям “екологічна система” (екосистема) 
сбігається термін “біогеоценоз”, використовуваний у вітчизняній та 
західноєвропейській літературі. Поняття “біогеоценоз” (від грець-
кого bio – життя, geo – земля, coins – загальний) у науку введено 
радянським вченим В.М. Сукачовим у 1944 р.

Біогеоценоз – це сукупність природних компонентів (повітря, гір-
ського грунту, рослинного і тваринного світу та мікроорганізмів, грунту 
і гідрологічних умов) на відповідному притяжінні земної поверхні, яка 
має загальну специфіку взаємодії та відповідний тип обміну речовин 
та енергії між собою та з іншими явищами природи. Основною рухо-
мою силою розвитку біогеоценозу, як системи, є протиріччя єдності та 
взаємозв’язок між живими організмами та середовищем їх існування.

Екосистема - це єдиний природний комплекс, який складається 
з окремих груп живих істот (біоценозів) та середовища їх існування 
(екотопу). Схематично будова екосистеми показана на рис. 1.1:

Абіотична компонента (до-
пустимі синоніми: екотоп, 
навколишнє середовище

Біологічна компонен-
та (допустимі: живі 
речовини, біогенез)

Екосистема 
біогеоценоз

Рис 1.1. Будова екосистеми
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Як правило, екосистеми об’єднують три взаємопов’язаних поміж 
собою органічні ланки: організми продуценти (автотрофи), що синте-
зують органічні речовини з неорганічного середовища; організми – спо-
живачі (консументи); організми, що розкладають органічні речовини 
на первісні неорганічні компоненти – двоокис вуглецю, воду, нітрати, 
фосфати та інші. В основі організації та функціонування систем (біо-
геоценозів) лежить взаємозв’язок живої та неживої природи.

Взаємний обмін речовин та енергії відбувається не тільки між 
окремими компонентами біогеоценозу, але й між біогеоценозами, 
біогеоценозом та навколишнім середовищем. Біогеоценоз, як сукуп-
ність взаємодіючих поміж собою компонентів, являє собою дина-
мічну систему. У процесі взаємовідносин його компоненти в тій чи 
іншій мірі змінюють один одного. В залежності від стану окремих 
компонентів біогеоценозу зменшується інтенсивність та продук-
тивність обміну. Життєдіяльність біогеоценозу визначається рос-
линністю фітоценозом. В ній акумулюється світова сонячна енергія, 
під взаємодією якої відбуваються усі хімічні, фізичні та фізіологічні 
процеси. Зелені рослини – це найпотужніша хімічна лабораторія, 
центральне місце якої належить фотосинтезу – відтворенню орга-
нічних з’єднань з вуглекислого газу та води у тканинах земної рос-
лини з використанням сонячної енергії та виділенням при цьому 
кисню.

Соціальна екологія. В кінці 50-х років екологічний підхід поши-
рився на соціальну сферу, і виникла нова наука – соціальна еколо-
гія.

Відносини людей між собою, а також взаємодії з природою здій-
снюються через трудову діяльність, виробництво, розвиток яких 
визначають не біологічними, а економічними законами. Зміст цих 
відносин залежить від способу виробництва матеріальних благ. 
Тому специфіка людини (істоти одночасно біологічної і соціальної) 
визначає характерну особливість розглядання її взаємодій з жит-
тєвим середовищем – через призму соціальних відносин. Це пови-
нна реалізувати соціальна екологія. Об’єктом нової науки є система 
„суспільство – природа”, предметом дослідження - взаємодія її еле-
ментів, завданнями – знання законів взаємодії, а метою – розробка 
теорії керування процесом взаємодії.

Глобальна екологія. У зв’язку з тим що сучасна людська діяльність 
має не тільки велику будівну, але і руйнівну силу, взаємодія суспіль-
ства і природи набуває планетарного значення. Глобальна екологіч-
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на небезпека, спільність об’єктів охорони природи (земля – спільна 
екологічна система), потреби в спільному пошуку наукових і техніч-
них рішень складних проблем об’єктивно обумовлюють необхідність 
міжнародного співробітництва у сфері охорони природи незалежно 
від соціально-політичного устрою держави.

Це можливо на основі колективних дій і повинно бути направ-
лено на запобігання великомасштабних кризових ситуацій у при-
родному середовищі.

Теоретичну основу співробітництва покликана забезпечити гло-
бальна екологія.

Розглядаючи проблеми взаємовідносин суспільства і природи, 
деякі вчені не розмежовують поняття “глобальна” і „соціальна” еко-
логія. На перших етапах установлення соціологічного напрямку це 
було виправдано. Але поступово в соціальних рамках екології са-
мостійно розвивається науковий напрямок – глобальна екологія. 
Об’єктом її виступають дослідження, які являються взаємодією 
світової системи з різними природними системами і біосистемою 
в цілому. Предметом нової науки постають міжнародні проблеми 
управління екосферними процесами.

Економічна екологія. На межі економіки і екології виникає но-
вий науковий напрямок – економічна екологія. До теперішнього 
часу ще не визначено принципову різницю між економічною еко-
логією і економікою природокористування. Предметом економічної 
екології є дослідження тільки живої природи – екологічних систем.

Жива природа визначає стан іншої природи, діє на розвиток 
продуктивних сил суспільства. Тому теоретичні положення еконо-
мічної екології повинні пронизувати весь зміст економіки природо-
користування як науки. Це частини цілого його ядра. Не випадково 
в працях вчених на рівні з економікою природокористування вико-
ристовуються такі синоніми, як економічна екологія, біоекологія, 
економічна або енвайронментальна (від англ. environment – навко-
лишнє середовище) економіка, екологія.

1.2. Навколишнє природне середовище як об’єкт пізнання

Навколишнє природне середовище у науковому відношенні – 
складний процес пізнання. Розглядати його краще у двох відношен-
нях: у природно-науковому і еколого-економічному
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З природно-наукової точки зору в її складі розрізняють такі 
об’єкти, як біосфера, гідросфера і літосфера.

Біосфера (від грецького bіо – життя і sphaira – куля) – оболонка 
землі, населена живими організмами. Засновником теорії біосфери 
є академік В.І. Вернадський. За його теорією, верхній і нижній шари 
біосфери визначаються сферами земного середовища, придатного 
для існування живих організмів (рослин, тварин, бактерій, вірусів). 
Верхньою межею біосфери служить нижчий кордон шару озону в 
атмосфері, який проходить у середньому на висоті 25 км від земної 
поверхні. Шар озону не пропускає основну частину ультрафіолето-
вих випромінювань сонця. Нижній кордон біосфери проходить на 
глибині 3-3,5 км від поверхні земної кори.

Найбільш густі накопичення живої речовини В. І. Вернадський 
назвав плівками життя. На суші – це грунт, рослинний покрив Зем-
лі, її тваринний світ. У світовому океані – планктоновий поверхне-
вий шар. Жива речовина біосфери утворюється, перетворюється та 
розкладається, втягуючи у водообіг велику кількість мінеральних 
речовин. Об’єм заново утворювальної живої речовини щорічно 
близько 10 % загального об’єму біологічної маси.

Жива речовина складається переважно з кисню (70%), вуглецю 
(18%) та водню (10,5%). Жива речовина постійно пропускає через 
себе величезні маси води, гірських порід, газів. Таке постійне пере-
міщення (міграція) речовин (хімічних елементів і молекул) назива-
ється біохімічним колообігом, у якому найбільш ефективно беруть 
участь кисень та вуглець, вуглекислий газ, азот. фосфор, сірка, вода 
- основні компоненти живої речовини.

Під гідросферою (від грецьких hydos – вода, sphaira – куля) ро-
зуміється водна поверхня землі, яка складається з морів, океанів, 
води, суші, водяної кулі атмосфери, підземних вод та льоду. З при-
родних вод на частку світового океану припадає 96,53% світових за-
пасів.

Гідросфера – єдина система, в якій усі води землі пов’язані та 
знаходяться у постійних великих та малих водообігах, швидких і 
повільних. Повне оновлення вод відбувається по-різному: підземні 
відновлюються за багато тисяч і мільйони років. Світовий океан – 
за 3 тис. років, озера – за 300 днів, річки – за 72 доби, водяна пара 
атмосфери - за 9 діб.

Атмосфера від грецької atmos - пар, sphaira – куля) газоутворю-
юча зовнішня оболонка Землі. З віддаленням від Землі сили тяжін-
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ня до неї зменшуються, і повітря є більш розрядженим. Верхній кор-
дон атмосфери умовно проводять на висоті 2000 км. Атмосфера має 
складну будову: 4/5 усієї її маси зосереджено в найбільш щільному 
шарі - тропосфері (16 – 18 км над екватором та 8 – 10 км над полю-
сами). Повітря у тропосфері складаються з азоту 78,05% та кисню – 
10,95%, в малих частках із аргону 0,93%, вуглекислого газу – 0,05%, 
а також водню, неону, ксенону, криптону, радону, йоду, озону, мета-
ну.

Вище атмосфери, в залежності від розподілу температури тиску 
та щільності повітря, послідовно розташована стратосфера, мезос-
фера, термосфера, екзосфера.

Літосфера (від грецької lithos - камінь, sphaira – куля) - тверда 
оболонка Землі. Звичайно літосферою називають земну кору. Верх-
ній кордон літосфери – атмосфера і гідросфера, нижній – мантія, 
яка стикається з ядром Землі. Потужність земної кори 30-70 км під 
континентами та 5-20 км під океаном. Вона складається з осадків 
гірських порід.

В еколого-економічному аспекті навколишнє природне середо-
вище класифікується з урахуванням раціональності природокорис-
тування. Визначають два основних класи – природні умови життя 
суспільства та природні ресурси.

Для раціонального природокористування важливо навколиш-
нє середовище розглядати не стільки як комору природних скарбів 
(ресурсів), скільки як природний капітал, як єдине ціле. Інтеграль-
на цінність усіх благ, які використовуються людьми, не дорівнює 
їх сумі, подібно тому, як людина не є сумою кісток, скелета, м’язів, 
внутрішніх органів тощо. Наявність системного зв’язку в навко-
лишньому природному середовищі визначає екологічну рівновагу. 
Це потрібно враховувати не тільки при визначенні стратегії приро-
докористування, але і за умов класифікації об’єктів природи.

Ядром системного зв’язку в біогеоценозах є рослинність. Про-
дукування зелених рослин вказує на життєдіяльність екосистеми. 
Чим більша продуктивність рослин, тим більш різноманітні і стійкі 
зв’язки в живій природі, взаємозв’язок та взаємозалежність її окре-
мих компонентів. Це обумовлює диференціювання господарського 
впливу на різноманітні екосистеми та фітоценологічну класифіка-
цію природного середовища (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1
Фітомаса і первинна продукція рослинності суші в сухому вигляді

Рослинність
Площа
млрд га

Первинна 
продуктивність

Запас фітомаси

Т/га млрд т т/га млрд т

Ліси:
Тропічні
Помірні
Кущі та рідколісся

1,50
2,53
1,30

30
10
10

45,0
25,3
13,0

500,0
400,0
100,0

750,0
759,0
130,0

Трав’яні асоціації 
(степи, луки, савани, 
болота)
Польові культури

1,95

1,20

9

5

17,5

6,0

30,0

5,5

58,5

6,6
Садки, парки та 
рослинність на узбіччях 
полів та доріг

0,70
10 7,0 50,0 35,0

Рослинність 
напівпустинь, тундр та 
високогір’я

3,02
2 6,0 10,0 30,2

Рослинний шар суші 12,20 - 120,0 - 1770,0

Фітомаса - це жива рослинна маса (стовбурова деревина, дере-
винні корені, гілки, листя, хвоя тощо).

Розглядаючи ресурси на молекулярному рівні, можна дійти ви-
сновку, що їх утворення в тій чи іншій мірі пов’язано з фотосинте-
зом. Наприклад, нафта є похідною від рослин і тварин, які існували 
десятки і сотні мільйонів років тому, тобто нафта як ресурс своїм 
походженням у початковій формі зобов’язана фотосинтезу.

Фітоценологічна класифікація вказує на екологічний “капітал” 
природокористування в тому чи іншому регіоні, природний потен-
ціал живої речовини, а відповідно і всієї природи. В екологічному 
(природоохоронному) аспекті природні ресурси Землі поділяють на 
невичерпні та вичерпні, а останні у свою чергу – на відновні і невід-
новні.

Екологічна класифікація природних ресурсів показана на рис. 
1.2.
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Рис. 1.2. Природні ресурси Землі, класифікація

Екологічна класифікація природних ресурсів більш детально 
буде аналізуватися далі.

Антропогенний фактор (господарська діяльність людини) постій-
но змінює хімічний склад і фізичний стан атмосфери та гідросфери. 
Тому віднесення атмосферного повітря і води до невичерпних ресурсів 
не є остаточним. Не категоричний у своїй основі і розподіл природних 
ресурсів на відновні і невідновні. За умов хижацької експлуатації при-
роди деякі види відновних ресурсів можуть зникнути або втратити 
здатність до самовідродження (окремі види тварин, рослин тощо).

Зорювальний горизонт грунту потужністю близько 18 см за 
сприятливих умов відновлюється через 7 років.

Кожного року на планеті зникають близько мільйона представ-
ників флори та фауни - безцінного генетичного фонду.

Як з точки зору екології, так і економіки важливою є класифі-
кація природних ресурсів за ознакою належності до того чи іншого 
елемента природи. Дану класифікацію називають природною. На її 
основі виділяють такі групи ресурсів, як мінеральні копалини, зе-
мельні, рослинні і тваринні. В практичній діяльності природна кла-
сифікація найбільш поширена. З точки зору ефективності суспіль-
ного виробництва, великий інтерес має економічна класифікація 
природних ресурсів. Вона базується на економічній оцінці природ-
них ресурсів.
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Теоретичний і практичний зміст має народногосподарська кла-
сифікація природних ресурсів. Сутність її полягає в тому, що зна-
ходячись у тих чи інших економічних умовах, ресурси мають різне 
народногосподарське значення, що і є основою їх народногосподар-
ської класифікації. Прикладом такої класифікації можуть бути ліси. 
Ліси держлісофонду поділяються на три групи:

До першої групи належать ліси, які виконують водоохоронні, за-
хисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції.

Цільовому призначенню лісів цієї групи відповідає відповідна 
система лісоводно-технічних підприємств, які відрізняються висо-
кою культурою ведення лісового господарства.

Ліси другої групи виконують захисно-промислову функцію. До 
них належать, насамперед, розташовані в густонаселених малолісо-
вих і середньолісових районах з вираженим дефіцитом деревини. 
Режим господарювання в цих лісах направлений на відтворення і 
поповнення вичерпних запасів, насаджень, підвищення продуктив-
ності лісів і лісистості територій. Для цієї групи характерна лісогос-
подарська система відтворення.

Третя група лісів виконує промислові функції, і розташовані 
вони в багатолісових районах. Ліси даної групи – основне джерело 
забезпечення народного господарства деревиною. Для цієї групи лі-
сів характерна лісопромислова система відтворення.

Кожна із цих класифікацій природних ресурсів переслідує свою мету, 
але об’єднує їх загальна проблема – раціональне природокористування.

1.3. Еколого-економічний зміст природокористування

В народному господарстві мають місце дві сфери – виробнича 
(матеріальна) і невиробнича. Для організації природоохоронної 
праці і підвищення її продуктивності об’єктивно формується нова 
підсистема – екологічна сфера. Її особливістю є направленість 
функціонування праці у напрямку охорони, відтворення, примно-
ження і раціонального використання ресурсів живої природи для 
задоволення еколого-ресурсних потреб людського суспільства.

Безперервне відновлення природної основи функціонування 
суспільства залежить не тільки від розвитку природовідтворних га-
лузей, які займаються безпосередньо відтворенням і охороною еко-
логічних систем, але і природоохоронною діяльністю у сфері мате-
ріального виробництва, яку за характером і результатами праці слід 
віднести до екологічної сфери (рис. 1.3).
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Економічна галузь

Природовідтворні галузі
Природоохоронна діяльність у 

матеріальному виробництві

Лісове господарство, 
рибне господарство та ін.

Охорона повітряного басейну, охорона 
водного басейну (утилізація екологічно 

небезпечних відходів)

Рис. 1.3. Склад екологічної галузі

Утворення наведеної галузі пов’язане не з випуском нових ви-
дів продукції, а з необхідністю виконання обов’язкових виробничих 
функцій з охорони природи та цілеспрямованого рішення екологіч-
них проблем суспільства.

Екологічна сфера – це не оточуюче нас природне середовище, 
а природоохоронна праця, пов’язана з її відтворенням, Відтворення 
живої природи, її охорона – одна з фаз природокористування. Дві 
інші – експлуатація природних ресурсів та переробка природної ре-
човини належать до матеріального виробництва.

Отже, сучасна система природокористування включає дві само-
стійні, але між собою взаємопов’язані підсистеми: матеріальне ви-
робництво (виявлення, видобування, переробка природної речови-
ни) і екологічну сферу (цілеспрямоване продукування біогеоценозів 
та охорона природи).

Таким чином, охорона природи, раціональне використання при-
родних ресурсів, штучне відтворення екологічних систем є складо-
вими єдиного процесу – відтворення природних ресурсів, направ-
леного на задоволення екологоресурсних потреб суспільства. На 
сучасному етапі людина не може сподіватися на самовідновлення 
природи та регулювати обмін речовин з нею без природоохоронної 
праці.

Не тільки перетворені речовини природи, але й сама природа стає 
продуктом людської праці в тому плані, що виробнича діяльність лю-
дини забезпечує природній розвиток природи, її відтворення. В за-
гальноприйнятій термінології природокористування розглядається 
як відновлення і раціональне використання природних ресурсів. У 
науковому розумінні відновлення природних ресурсів – триєдиний 
процес, що включає відновлення (охорону) екологічних систем, екс-
плуатацію природних ресурсів, переробку природної сировини. Дві 
останні стадії об’єднуються одним поняттям – використання природ-
них ресурсів.
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З позиції суспільного поділу праці єдиний процес відтворення 
природних ресурсів (з одного боку, охорона і відновлення живої 
природи, її ресурсів, а з другого – експлуатація та переробка при-
родної речовини в готовий продукт) поділений між двома самостій-
ними сферами народного господарства. Але оскільки специфіку від-
новлення природи визначає екологічна сфера, екологічні сторони 
відтворення необхідно вивчати з позиції екологічної сфери. Саме її 
характерні риси визначають систему природокористування як осо-
бливу трудову діяльність (рис. 1.4).

Природокористування
Екологічна сфера Сфера матеріального виробництва

Облік, відновлення та підвищення 
продуктивності біогенезів.
Охорона повітряного та водного 
басейнів
Охорона заповідників, заказників та ін.

Вияв природних ресурсів, 
видобування та переробка природної 
сировини
Використання та утилізація відходів

Відтворення природних ресурсів

Рис. 1.4. Система природокористування

Мета природоохоронної праці – формування і розвиток еколого-
економічних систем різного типу і масштабу.

Під еколого-економічною системою розуміють інтеграцію 
економіки та природи, що являє собою взаємопов’язане функціону-
вання суспільного виробництва і натуральних процесів у природі. 
Слід розрізняти два типи еколого-економічних систем:
- виробничо-економічну;
- еколого-виробничу.

Взаємопов’язаного та взаємообумовленого функціонування еко-
номіки і природи можна досягнути лише за умов цілеспрямованої 
природно-господарської діяльності. Тобто традиційна виробнича 
система (підприємство, регіон, народне господарство) з урахуван-
ням екологічних інтересів повинна трансформуватися в природо-
охоронну виробничу систему. Таким чином, виробнича (екологіч-
на) система, що взаємодіє з навколишнім природним середовищем 
та визначає екологічні умови свого розвитку, за своєю сутністю є 
виробничо-екологічною.

З іншого боку, продукування окремих екологічних систем (лісо-
ва, водна), що зазнають антропогенного і техногенного навантажен-
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ня суспільного виробництва, обумовлює необхідність цілеспрямо-
ваної людської праці з їх відтворення. У зв’язку з цим, екологічна 
система трансформується в еколого-виробничу. І в першому, і в 
другому випадках функцію інтеграції економіки і природи виконує 
природоохоронна праця. Якщо така відсутня, то і відсутня сама 
еколого-економічна система.

Важлива ознака еколого-економічної системи – регіональність. 
В одному випадку просторові кордони такої системи може визна-
чити територія виробничої системи, хоча наслідки взаємодії можуть 
виходити за її межі.

Відтворення природних ресурсів складається ніби з різноманіт-
ного взаємопроникнення різних еколого-економічних систем, що 
мають відповідні територіальні кордони, які підкоряються в своєму 
розвитку загальним закономірностям природокористування. Діа-
лектика природокористування являє собою єдність і протиріччя 
двох сторін: екологоресурсної та економічної.

Екологоресурсний (речовий) аспект природокористування 
виражає ставлення людей до природи як до джерела життєвих благ 
і характеризується складом, речовинною структурою та особливос-
тями природних продуктивних сил.

Економічний аспект природокористування, що підкоряється 
дії економічних законів, виражає зміст трудового процесу, який 
пов’язаний з відтворенням природних ресурсів. Він включає:
1) відновлення природи, як незамінного джерела предметів, засобів 

праці (рекультивація грунту, лісівництво, рибальство та ін.);
2) зберігання природи як джерела життя (натуральні продукти 

харчування, стан атмосфери, водоймища та ін.)
3) відновлення природи як просторового базису для розміщення 

населення та виробництва;
4) відтворення невідновних ресурсів за рахунок нових родовищ та 

джерел, більш повного виявлення корисних копалин, заміни од-
них природних ресурсів іншими;

5) скорочення відходів від експлуатації природних ресурсів (від-
новних та невідновних) та переробки початкової природної си-
ровини;

6) охорону і відновлення природних ресурсів екосистем заказників 
та заповідників.
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Природокористування існує і розвивається як єдність еколого-
ресурсної і економічної сторін, причому одна з них обумовлює іншу. 
Провідною в цій єдності є економічна сторона. Продуктивні сили 
діють на відтворення природних ресурсів через систему виробничих 
відносин. Посереднє регулювання і контролювання обміну речовин 
між людиною і природою з позиції власного природокористування 
слід розглядати, як складові елементи специфічних виробничих від-
носин – еколого-економічних відносин.

Еколого-економічні відносини – це відносини, які виникають 
між людьми в процесі природокористування з відновлення і охоро-
ни екологічних систем, добування природних речовин і їх перероб-
ки, екологізації виробництва. Вони мають дві сторони:
а) соціальну – визначають відносини власності;
б) організаційну – рівень розвитку продуктивних сил з відповід-

ною йому системою виробничих відносин.
Еколого-економічні відносини виникають з приводу продажу 

і експлуатації ресурсів природи і розвиваються на базі вартісного 
виробничого зв’язку. Вартісний зв’язок об’єктивно обумовлюється 
необхідною платою за природні ресурси, в т.ч. і за забруднення на-
вколишнього середовища.

Джерелами розвитку виробничих зв’язків природокористуван-
ня є основне еколого-економічне протиріччя, що полягає в єдності і 
об’єктивних екологічних і економічних потреб суспільства, які вод-
ночас виключають одна одну. Економічна зацікавленість на даному 
етапі розвитку продуктивних сил домінує над екологічною, що при-
зводить до негативних наслідків у взаємодії суспільства і природи, а 
в окремих випадках і до екологічних криз.

Контрастно ця група протиріч виявляється при експлуатації ко-
рисних копалин, коли для видобування сировини необхідно руйну-
вати конкретний ландшафт і пов’язану з ним екологічну рівновагу 
на даній території. Наприклад, деревина виступає і як джерело си-
ровини для промисловості (в одному випадку), і як об’єкт рекреа-
ційного і середозахисного призначення (в іншому випадку).

Інші протидії виникають при необхідності використання од-
ного і того ж ресурсу природи для задоволення різних соціально-
економічних потреб. Наприклад, землю можна використовувати як 
сільськогосподарське чи лісогосподарське угіддя і як просторовий 
базис для будівництва тощо.
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Також виникають протидії між зростанням виробництва мате-
ріальних благ, антропогенним впливом на навколишнє природне 
середовище і розміром природоохоронних витрат, застосуванням 
безвідходної технології тощо

1.4. Точки зіткнення екології і економіки 
природокористування (сучасні підходи)

Відокремлення економіки природокористування пов’язане з 
класифікацією економічних наук і їх систематизацією. Системати-
зуючою ознакою економічних наук є виробничі відносини. В основі 
класифікації економічних наук лежить ознака фундаментальності і 
конкретності (специфічності) виробничих відносин. У зв’язку з цим 
розрізняють фундаментальні науки і науки прикладні (конкретно-
економічні). Фундаментальною економічною наукою є економічна 
теорія.

В системі виробничих відносин виділяють (в залежності від рівня 
взаємозв’язку з продуктивними силами) організаційно-економічні, 
організаційно-технічні, а також управлінські відносини.

Класифікація наук за ознаками специфічності і конкретності 
виробничих відносин дозволяє відмітити в прикладній економічній 
науці дві групи:
а) організаційно-економічні;
б) організаційні-технічні науки.

Головне завдання організаційно-економічних наук – досліджен-
ня механізму дії економічних законів у конкретній області людської 
діяльності. Предметом організаційно-технічних наук є досліджен-
ня системного функціонування продуктивних сил відповідно до їх 
природи, рівня розвитку згідно з характерними для даної області 
економіки виробничими відносинами.

Система економічних наук наведена на рис. 1.5.
Таким чином, економіка природокористування входить до гру-

пи організаційно-економічних наук.
Предметом економіки природокористування, як науки, є дослі-

дження еколого-економічних відносин, які виникають у процесі від-
творення природних ресурсів.
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Науки, 
методи

Історичні 
науки

Економічна теорія

Прикладні економічні науки

Науки управління

Організаційно-
економічні 

науки

Організаційно-
технічні науки

Рис. 1.5. Система економічних наук

Економіка природокористування не тільки вивчає еколого-
економічні закономірності відтворення природних ресурсів, але й 
показує той конкретний механізм, який необхідно привести в дію, 
для того щоб вирішити проблеми природокористування.

Об’єктом економіки природокористування виступають еколого-
економічні системи різного масштабу і рівня. Комплексний харак-
тер екологічних проблем, інтегрований об’єкт економіки природо-
користування обумовлює наявність взаємозв’язків з економічними і 
природними науками. Особливо широкі контакти економіки приро-
докористування з такими економічними науками, як планування і 
прогнозування економічного розвитку, статистика, економіка праці, 
економічна кібернетика, регіональна економіка і т. ін.

Найбільш близький взаємозв’язок економіки природокористу-
вання з природними науками (екологією, геологією, грунтознав-
ством тощо). Ці зв’язки полягають в необхідності визначення шляхів 
наукового вирішення екологічних завдань природокористування.

Економіка природокористування безпосередньо пов’язана з тех-
нічними науками, оскільки екологізація виробництва вимагає облі-
ку нових досягнень науки і техніки. Важливою умовою успішного 
вирішення техніко-економічних проблем є створення наукового 
напрямку, який би став теоретичною основою оптимізації взаємодії 
технології і природи. В цьому відношенні заслуговує на увагу точка 
зору польських вчених, які запропонували нову науку – созотехні-
ку (“созо” – захист), метою якої є розробка технічних рішень, які 
направлені на охорону навколишнього середовища. Результатами 
созотехнічних розробок мають бути напіввідкриті (з очисними спо-
рудами і устаткуванням) і закриті (замкнутий цикл) технологічні 
процеси.
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Велике значення для економіки природокористування мають 
взаємозв’язки з географічними науками, які призвані на сучасному 
етапі комплексно розробляти проблеми регіонального природоко-
ристування, раціональної експлуатації природних ресурсів Землі, 
цілеспрямовано перетворювати навколишнє природне середовище. 
Економіка природокористування у своїх дослідженнях застосовує 
важливий науковий метод географічних наук – метод районування.

Розвиток економіки природокористування, як функціональної 
науки, що володіє високим рівнем наукової абстракції, дозволяє ме-
тодологічно правильно визначити підхід до дослідження часткових 
еколого-економічних проблем, якими займаються близькі їй галу-
зеві економіки: економіка лісового господарства, економіка водного 
господарства та ін.

Головним завданням економіки природокористування є дослі-
дження природоохоронного механізму функціонування народного 
господарства в умовах ринкової економіки. Розробка такого механіз-
му має охоплювати три взаємопов’язані стадії відтворення природних 
ресурсів: встановлення, експлуатацію і переробку. В першу чергу не-
обхідно дослідити: економічні наслідки розвитку науково-технічного 
процесу, як головного важеля інтенсифікації суспільного виробництва; 
вплив інвестиційної і структурної політики на стані навколишнього 
середовища і відтворення природних ресурсів; систему екологічного 
управління та методи природоохоронного господарювання; міжнарод-
не співробітництво у сфері відновлення природних ресурсів.

Загальним методом пізнання є матеріальна динаміка – філософ-
ська основа усіх наук.

Активно використовується також історичний метод пізнання.
Важливим методом економіки природокористування є систем-

ний метод дослідження, який полягає у визначенні утворюючих 
систему складових чистин і взаємодіючих з нею об’єктів навколиш-
нього середовища, у встановленні структури системи, тобто сукуп-
ності внутрішніх зв’язків і відносин, а також зв’язків між еколого-
економічною системою і навколишнім середовищем, у встановленні 
функції еколого-економічної системи, яка визначає характер зміни 
її компонентів і зв’язків між ними.

Практичне втілення системного методу полягає в розробці ці-
льових комплексних програм, а також у системному аналізі проблем 
відновлення природних ресурсів.
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Особлива роль належить нормативному методу дослідження, а 
саме: застосуванню екологічних нормативів (гранично допустимій 
концентрації (ГДК), гранично допустимим викидам (ГДВ), нормі 
зелених зон, заповідників і ін.). Головне їх призначення – визначити 
об’єктивні межі допустимих антропогенних навантажень на біосфе-
ру. В економіці природокористування застосовують інші нормати-
ви, наприклад, нормативи експлуатації природних ресурсів (розра-
хункова лісосіка), відходів, економічної ефективності капітальних 
вкладень в охорону природи тощо. Без необхідної нормативної бази 
не можуть удосконалюватись господарчий механізм природокорис-
тування, система планування і прогнозування, система керування і 
управління.

В економіці природокористування використовують також 
економіко-математичний, статистичний, аналітичний методи, мето-
ди експертних оцінок та ін.

1.5. Історія екології, поняття, терміни, формулювання.
Їх трансформація в сучасних умовах

Слово “екологія” походить від грецького “ойкос”, що означає 
“дім, безпосереднє оточення людини”. Цей термін виник у середині 
минулого століття. Хто саме увів його, залишається неясним, однак 
перше загальне визначення екології дав у 1870 році знаменитий ні-
мецький біолог Ернст Геккель. „Під екологією, - писав Геккель, - ми 
розуміємо суму знань, які належать до економіки природи: вивчен-
ня усієї сукупності взаємовідносин живого з навколишнім його се-
редовищем, як органічного, так і неорганічного, і перш за все – його 
дружніх або ворожих відносин з тими тваринами і рослинами, з 
якими він прямо або посередньо вступає в контакт.” Одним словом, 
екологія – це вивчення усіх складних взаємовідносин, які Дарвін 
називає умовами, які породжують боротьбу за існування.

Час Геккеля і Дарвіна можна назвати епохою накопичення фак-
тів. Сформульована Чарльзом Дарвіном теорія еволюції шляхом 
природного відбору примусила розглядати організм у нерозривно-
му зв’язку з навколишнім його середовищем: виявилось, що форма 
і поведінка кожного організму пристосовані до того середовища, в 
якому він проживає. На початку екологія займалась в основному ви-
вченням природної історії організмів, способом життя тварин і рос-
лин: де і коли їх можна зустріти, чим вони харчуються, кому вони 
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самі служать харчуванням, як реагують на зміну в навколишньому 
середовищі. Однак до кінця ХІХ ст. цей вузький погляд на екологію 
поступився місцем більш широким уявленням про взаємовідносини 
між усіма рослинами і тваринами.

Якщо аутекологія вивчала істоту із усім тим, що її оточує, то си-
некологія вивчала сукупності рослин і тварин та характерні особли-
вості структури і функцій таких сукупностей, що формуються під 
впливом середовища.

Екологія завжди розглядала істоти і суспільство в тісному 
зв’язку з навколишнім середовищем. Пристосувальні зміни, які 
виникають у процесі еволюції, і реакції. які з’являються у процесі 
індивідуального розвитку, дають можливість рослинам і тваринам 
реагувати на зміни навколишнього середовища.

У 40-х роках минулого століття екологи почали розуміти, що бі-
ологічне товариство та його оточування можна розглядати разом, як 
єдине. Фізичне середовище і біологічний світ один з одним утворю-
ють велику систему – екосистему, в межах якої необхідні для життя 
речовини виконують безперервний кругообіг між грунтом, повітрям 
і водою, з одного боку, і між рослинами і тваринами. з іншого.

Розвитку екології допомагають не тільки постійно розширювані 
уявлення про неї. Починаючи з першої половини нашого століття, 
екологія виявилась тією точкою, у якій пересікалися ідеї генетиків, 
соціологів, математиків, агрономів і тваринників.

Поняття „навколишнє середовище” було введено в екологію біо-
логом Я. Юкскюлем (1864-1944) для зовнішнього світу, який оточує 
живі істоти у тій мірі, в якій він сприймається органами відчуття та 
органами руху тварин, та який спонукає до якоїсь поведінки. Кон-
цепція “ навколишнє середовище” Юкскюля дала початок експери-
ментальним дослідженням взаємовідносин тварин того чи іншого 
виду з середовищем їх життя.

Термін “екологія” у словнику “Природокористування” Реймер-
са позначає:

Екологія:

1) частина біології (біоекологія), яка вивчає відносин організмів 
між собою і навколишнім середовищем, включають екологію 
особнів (аутоекологію), популяцій (популяційна екологія, або 
демеекологія) та спільнот (синекологія);
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2) дисципліна, яка вивчає загальні закони функціонування екосис-
тем різного ієрархічного рівня (екосистема – та чи інша спіль-
нота життєвих істот та їх оточуюче середовище, яке об’єднане 
у єдине функціональне ціле, що виникає на основі взаємодії 
причинно-наслідкових зв’язків, які існують між окремими ком-
понентами).

3) комплексна наука, яка досліджує середовище – існування жи-
вих істот, куди входить і людина;

4) галузь знань, яка розглядає сукупність предметів і явищ з точки 
зору суб’єкта та об’єкта (як правило, живого або з участю живо-
го), який приймається за центральний в цій сукупності (це може 
бути і промислове підприємство);

5) дослідження позиції людини, як виду в суспільстві і екосфері 
планети, її зв’язки з економічними системами та заходи щодо 
впливу на них.

2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ ТА 
ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2.1. Загальна закономірність природокористування

Закономірні відтворення природних ресурсів обумовлені еко-
номічними законами та специфічними особливостями екологічного 
середовища, як самостійного (відокремленого від інших) виду люд-
ської діяльності.

В системі природокористування виділяють два різновиди за-
кономірностей. До першого відносять загальну закономірність, яка 
виражає найсуттєвіші та сталі зв’язки процесу обміну між суспіль-
ством та природою. До другого – специфічні закономірності, що об-
межені рамками виробничих відносин соціально-економічної фор-
мації.

Загальна закономірність природокористування повинна вира-
жати речову та економічну сторону відтворення природних ресур-
сів.

Склад речової сторони визначають закон зберігання і перетво-
рення енергії. Рух є найбільш загальним та корінним виявом стій-
кості в природі. Він базується на постійному відтворенні (самовід-
творенні та самовідновленні) природи. Функцією самовідновлення 
та самовідтворення виконує жива речовина планети, якій серед ком-
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понентів біосфери належить головна роль. Жива речовина, яка аку-
мулює сонячну енергію, перетворює її в хімічну, створюючи тим 
самим різноманітність живих та неживих компонентів у природі. 
Живі організми безпосередньо беруть участь в утворенні гірських 
порід та мінералів, у перерозподілі хімічних елементів, виконують 
особливі геохімічні функції: окисно-відновну, газову, концентрацій-
ну, розпаду та створення.

Основою існування живих організмів є наявність у біосфері 
енергетичних процесів. Останнім часом стан рівноваги навколиш-
нього природного середовища, зміст процесу обміну між суспіль-
ством та природою багато в чому визначається енергією світової 
індустрії. Такі енергетичні фактори, як сонячна енергія, сила граві-
тації, тектонічні сили, біогенна енергія (фото- і хемосинтез, енергія 
окислення та засвоєння їжі тварин, розмноження та продуктивність 
біомаси), хімічна енергія (окислення та відновлювальні процеси в 
природі). розвиваючись за геологічною шкалою часу, за 4-5 млрд 
років сформували природне середовище і такий біологічний вид, як 
людина. Формування та функціонування суспільного виробництва 
обумовили зародження нового фактора – енергії світової індустрії, 
яка розвивається за історичною шкалою часу та подвоює свою по-
тужність через кожні 12-15 років.

Розвиток світової індустрії супроводжується споживанням ве-
ликої кількості природних ресурсів. При чисельності населення 
планети, рівній приблизно 6 млрд чоловік, для задоволення енер-
горесурсних потреб із надр землі кожного року використовується 
більше 100 млрд. т природної речовини (органічної та неорганічної, 
відновної та невідновної тощо).

У процесі суспільного виробництва та життєдіяльності людини 
утворюється велика кількість твердих, рідких та газоподібних відхо-
дів, починаючи від зруйнованих будівель і закінчуючи вуглекислим 
газом, який ми видихаємо. Тільки в результаті невдосконаленості 
технологій та організації виробництва близько 40 млрд. т природної 
речовини у вигляді відходів щорічно потрапляє в біосферу, знижу-
ючи ефективність функціонування живої речовини. Майже полови-
на всіх забруднень (45%) припадає на “класичну” енергетику, побу-
довану на згоранні органічного палива. Значна питома вага (майже 
40%) припадає на сільське господарство. Із ряду забруднювачів се-
редовища найбільший об’єм припадає на димові гази (50%), фекаль-
ні (більше 24%), тверді (13%), та органічні відходи (12%).
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Сучасна індустрія постійно зменшує кількість атмосферного 
кисню: більш інтенсивним є утворення вуглекислого газу при зго-
ранні органічного палива, ніж його поглинання рослинністю, вода-
ми морів та океанів. Викиди в атмосферу аерозолів наближується до 
кількості пилу та золи, яка поступає із вулканів, а антропогенне за-
бруднення морів нафтою почало перевищувати об’єм її нормально-
го надходження в гідросферу через розломи та тріщини літосфери. 
В споживанні багатьох видів відновних ресурсів досягнуто рівнів, 
які зіставляються із об’ємом їх річного приросту в результаті нату-
рального відтворення.

Збільшуються масштаби вилучення природної речовини із ат-
мосфери. Інтенсивність забруднення навколишнього середовища 
нерідко призводить до порушень процесів фотосинтезу та проду-
кування біогеоценозів, до регіональних (локальних) екологічних 
криз.

Безперервний обмін речовин між суспільством і природою може 
відбуватися при постійному продукування біогеоценозу в антропо-
генних умовах, які забезпечують нормальне функціонування біосфе-
ри. Це досягається шляхом штучного та природного відтворення еко-
системи та прискореного застосування екологізаторов суспільного 
виробництва, ресурсозберігаючої технології, рекупераційних систем, 
очисних споруд тощо. Рекуперація відходів – це процес добування 
цінних речовин, які беруть участь у технологічному процесі і зазви-
чай потрапляють у відходи, та повернення їх в попередньому вигляді 
для повторного використання. В широкому розумінні – використан-
ня відходів виробництва в циклі реутилізації. Реутилізація – отри-
мання із використаної готової продукції шляхом її переробки нової 
продукції того ж чи близького типу (наприклад, отримання паперу із 
макулатури, металу із металобрухту тощо).

Загальна схема обміну речовин та енергії між суспільством та 
природою наведена на рис. 2.1.

Субстрат – опорний екологічний компонент і в ряді випадків 
одночасно харчове середовище (для рослин, мікроорганізмів).

Субстратом наземного життя служить грунт, субстратом орга-
нізмів бентосу – грунт водоймища, субстратом для планктону – тов-
ща води.

Від раціонального обміну речовин між суспільством та приро-
дою залежить задоволення суспільних потреб суспільства в при-
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родних ресурсах – матеріальній основі розвитку виробництва і за-
доволенні екологічних потреб суспільства за рахунок збереження 
та покращення необхідних якостей і властивостей навколишнього 
середовища.

Добування 
матеріального 

субстрату

Добування та 
виробництво 

енергії

Географічне серед-
овище (включаючи 

біосферу)

Природне  
відтворення біо-

геоценозів

Штучне відтво-
рення біогеоце-

нозівв

Відходи від вироб-
ництва та вико-
ристання енергії

Відходи від вико-
ристання матері-

ального субстрату

Засоби праці і гото-
вий продукт для жит-
тєдіяльності людини

Біосфера

Екологізатори Екологізатори Екологізатори Екологізатори

Відходи засобів праці 
і готового продукту

Відходи життєдіяль-
ності людини

Обробка 
матеріального 

субстрату

Рис. 2.1. Схема обміну речовин та енергії між суспільством та природою

Пізнаючи природні закони, людина матеріалізує їх дію в техніці 
та технології. Сила впливу людського розуму на природні процеси 
досягла таких розмірів, що формує нове навколишнє середовище – 
ноосферу (від грецького nоо – розум, sphaira – куля). Біосфера ХХ 
ст. перетворюється за уявою В. І. Вернадського, в ноосферу, яка утво-
рюється перш за все внаслідок розвитку науки, наукового розуміння 
та заснованого на ній суспільної праці людини. Ноосфера - “розумна 
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оболонка”, сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, пов’язана з 
виникненням та становленням у ній цивілізованого людства з періо-
дом, коли розумна людська діяльність становиться головним, визна-
чальним фактором розвитку на землі.

Однак якою б виробничою силою не володіла людина (завдя-
ки розвитку науки і техніки), вона завжди залишається частиною 
живої речовини навколишньої природи, невід’ємним компонентом 
біосфери. В усякому випадку взаємодія суспільства та природи ви-
значається станом живої речовини. Екологічний взаємозв’язок ком-
понентів надсистеми суспільство – природа представлена у вигляді 
схеми ( див. рис. 2.2.)

Суспільство

Неорганічна 
природа

Жива речовина
Органічна 
природа

Рис. 2.2. Взаємозв’язок компонентів системи суспільство-природа

Постійне продукування живої речовини в біосфері – необхідна 
умова процесу обміну між суспільством і природою. Тому екологіч-
на сторона загальної діяльності природокористування - це постійне 
продукування в необхідній кількості та пропорціях живої речовини, 
як в окремих природних системах, так і в біосфері в цілому. Дана 
умова при сучасних масштабах світової індустрії виконується лише 
при відповідній екологізації суспільного виробництва, впроваджен-
ні природоохоронної техніки та технології, іншими словами –за 
умов розвитку природоохоронної праці. Тим самим природні про-
цеси, які визначають сутність біосфери, диктують свої умови розви-
тку суспільного виробництва, нехтування якими може призвести до 
непоправних наслідків.

Природа не може підкорити собі закони економіки, але може 
змінити та “скорочувати” їх дію. Щоб розкрити цей процес, потрібно 
структурно уявити склад двох підсистем надсистеми суспільство-
природа, виявити те загальне, що визначає їх спільне існування і 
розвиток (рис. 2.3).
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Природа Суспільство
Нежива природа

Виробничі сили
Виробничі
відносиниЖива природа

Рис. 2.3. Структурна схема надсистеми суспільство-природа

Природа і суспільство – принципово різні системи. І щоб це під-
креслити, на схемі між ними проведена суцільна лінія. В той же час, 
між двома підсистемами існує взаємозв’язок та взаємопроникнення, 
що відмічено пунктиром.

В системі „природа” виділяють дві основні підсистеми про-
дуктивні сили та продуктивні відносини. Зв’язуючою ланкою між 
суспільством і природою виступають продуктивні сили. Знаходя-
чись у безпосередній взаємодії з продуктивними відносинами. вони 
характеризують ступінь оволодіння людиною, законами та сила-
ми природи. З іншого боку, продуктивні сили суспільства завдяки 
науково-технічному прогресу все в більшій мірі вбирають у себе 
сили природи, а саме, позитивно впливають на зростання продук-
тивності суспільної праці, а з іншого боку – підвищують наванта-
ження на оточуюче середовище, знижуючи тим самим рівень про-
дуктивності праці. В основі зростання продуктивності праці лежить 
загальний закон економії часу. Отже, можна зробити висновок, що 
економічна сторона загальної закономірності природокористування 
виражається в зростанні продуктивності природоохоронної праці.

Таким чином, загальна закономірність природокористування інте-
грує в собі дію двох різноманітних законів: збереження та перетворення 
енергії (природного закону) та економії часу (економічного закону).

Збереження та перетворення необхідної для людини енергії зна-
ходяться в безпосередній залежності від наявності та стану живої 
речовини – основного компонента біосфери. Тому специфіка за-
гальної закономірності і обумовлена особливостями екологічної 
(природоохоронної) сфери.

2.2. Загальні принципи природокористування

Загальні принципи природокористування – це відображення за-
гальної закономірності в екологічній політиці.

Загальна закономірність природокористування визначає три 
основних принципи: примат природи, соціалізація природи, еколо-
гізація природи.



186

Регіональна економіка та природокористування

Принцип примату природи. І природа, і суспільство розглядають-
ся під дією загальних об’єктивних законів матеріального світу. Але при 
цьому їм притаманна суттєва специфіка розвитку, яку в одному випад-
ку виражають закони природи, а в іншому – закони суспільства.

Разом з тим, суспільство завжди повинно враховувати природ-
ну основу свого розвитку – природу, а за межами природи людське 
життя і трудова діяльність неможливі. Людина одночасно виступає 
і як соціальна істота, і як частина природи, тому що вона є біосоці-
альною істотою.

Однак єдність у людині біологічного і соціального ще не гово-
рить про те, що суспільство – частина природи. Суспільство не є 
біосоціальним утворенням. Такою є надсистема другого порядку: 
суспільство – природа. Саме ця надсистема у своєму розвитку одно-
часно підлягає і законам суспільства, і законам природи.

Взаємопроникнення підсистем „суспільство” і „природа” мож-
на спостерігати лише в технічній та технологічній сферах, але не в 
економічній. Розробка безвідходних технологій, імітація природних 
процесів у виробництві – все це умови вдосконалення продуктивних 
сил суспільства, але не факти взаємопроникнення двох підсистем.

Головним змістом інтегральної системи виступає взаємозв’язок. В 
основі його існування і розвитку лежить єдність двох підсистем. Єд-
ність суспільства і природи обумовлена законами природи. Щоб не по-
рушити зв’язок з природою, суспільство повинно врахувати зазначену 
єдність, будувати своє ставлення до неї на основі об’єктивних законів 
розвитку природи. Говорячи інакше, найважливішим принципом вза-
ємодії суспільства і природи виступає принцип примату природи, який 
потребує, щоб вплив суспільства на природу йшов з урахуванням зако-
нів природи. Порушення даного принципу веде до підриву натуральної 
основи розвитку суспільства, а відповідно і самого суспільства.

В інтегральній схемі, таким чином, закони природи відіграють 
роль пов’язуючої, цементуючої ланки.

Принцип соціалізації природи. Соціалізація (від латинського 
socialis – суспільний) природи означає перетворення природи в за-
гальне благо. Принцип соціалізації ставить інтереси суспільства в 
області природокористування вище інтересів окремої галузі, відом-
ства, регіону і ін.

Про необхідність соціалізації природи говорять і зарубіжні до-
слідники. Так, французький вчений Ф. Сен Марк вважав, що для 
врятування природи потрібно її соціалізувати, тобто визнати, що 
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вона є загальним благом, що її збереження є загальнодержавним за-
вданням, причому значна частина національного доходу повинна 
відраховуватись на охорону природи.

Для соціалізації природи, за його твердженням, потрібна реор-
ганізація всього суспільства, яка б передбачала охорону природи як 
базу суспільного розвитку, оподаткування винуватців екологічного 
збитку (руйнівники природи повинні відповідати за свої дії), ство-
рення низки державних служб для захисту природи та ін.

В загальнолюдському аспекті принцип соціалізації природи гово-
рить про необхідність широкої і всебічної гармонізації взаємодії між 
суспільством і природою. Сама природа обумовлює гуманізацію став-
лення суспільства до своїх ресурсів. Останнім часом соціалізація при-
роди має прояв не тільки в посиленні узагальнення природних ресурсів, 
але і в зміні ставлення народів країн до навколишнього середовища.

Поступово соціалізація, в основі якої полягає ідеологія загаль-
нолюдських цінностей, виходить за рамки тієї чи іншої країни. Її по-
дальший розвиток передбачає перш за все організацію всесвітнього 
управління природними ресурсами.

Принцип екологізації виробництва. Екологія виробництва – це 
розширене відтворення природних ресурсів шляхом вдосконален-
ня технології, організації матеріального виробництва, підвищення 
ефективності праці в екологічній сфері.

Можна відмітити такі основні напрямки екологізації суспільно-
го виробництва:

1) збереження і відтворення екологічних систем;
2) впровадження прогресивних технологій добування природної 

сировини;
3) раціональне використання матеріальних ресурсів;
4) утворення і впровадження маловідходного та безвідходного ви-

робництва;
5) розширення заповідників, заказників та інших природоохорон-

них територій;
6) екологічно виправдане розміщення і територіальна організація 

виробництва;
7) скорочення і ліквідація забруднення навколишнього середови-

ща.
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Екологізація виробництва, функціонування його за типом “без-
відходних” природних екологічних систем, можуть бути досягнуті 
на основі прискореного розвитку фундаментальних наук і, перш за 
все, природних: фізики, хімії, біології, географії.

Результатом досліджень у цих областях являються такі прин-
ципово нові технології, як лазерна, плазмова, імпульсна обробка 
матеріалів, порошкова металургія, саморозповсюджуваний високо 
температурний синтез тощо.

2.3. Проблеми природокористування 
в умовах розширеного відтворення

Склад суспільної користі природокористування, що виявляєть-
ся в максимально можливому ступені задоволення екологоресурс-
них потреб суспільства при максимально можливій економії витрат 
праці, може бути представлений у вигляді формули:

 Оп = Еф/Ен, 
де Оп - суспільна корисність природокористування, в частках 

одиниці;
Еф - фактична ефективність природокористування при сучасно-

му рівні задоволення екологоресурсних потреб;
Ен - нормативна ефективність природокористування при макси-

мальному рівні задоволення екологоресурсних потреб.

Екологічні потреби обумовлюють необхідність постійного від-
творення різноманітних продуктів природи, що забезпечують нор-
мальне існування суспільства в конкретних історичних умовах. У 
зв’язку з цим мають бути знайдені екологічно прийнятні умови ре-
алізації суспільного продукту, розроблена теорія розширеного від-
творення з урахуванням природоохоронних заходів.

Екологічно допустимі умови розширеного відтворення можна 
сформувати таким чином:

1) темпи зростання видобувних галузей мають бути нижче темпів 
зростання матеріального виробництва;

2) темпи зростання обробних галузей завдяки раціональному ви-
користанню сировини повинні перевищувати темпи зростання 
видобувних галузей;



189

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

3) темпи зростання безвідходного, маловідходного виробництва, 
а також виготовлення природоохоронного устаткування мають 
бути вище темпів зростання забруднюючих галузей;

4) темпи зростання природовідтворних галузей повинні бути не 
нижче темпів зростання видобувних галузей.

5) темпи зростання капітальних вкладень на охорону природи ма-
ють бути вище темпів зростання капітальних вкладень у матері-
альне виробництво.

Розширене відтворення природних ресурсів включає: збільшен-
ня масштабів безпосереднього природовідновлення (лісонасаджен-
ня, рекультивація земель і тощо); зростання обсягів добування та 
переробки природної сировини; комплексне використання природ-
ної сировини; охорону природного середовища.

В недалекому минулому розширення виробництва суспільно-
го продукту відбувалося в основному за рахунок збільшення маси 
природних ресурсів, що використовувались. При сучасних масш-
табах суспільного виробництва екстенсивний тип відтворення при-
родних ресурсів (включаючи і натуральний процес самоочищен-
ня навколишнього природного середовища) вже не задовольняє 
соціально-екологічним потребам суспільства. Більш того, він стає не-
ефективним. Перехід переважно до інтенсивного типу розширеного 
відтворення суспільного продукту забезпечує приріст продукції без 
збільшення споживання природних ресурсів. Інтенсифікація приро-
докористування досягається за рахунок кращого використання си-
ровини, обумовлює необхідність отримання із нього продукції більш 
високої якості, припинення забруднення навколишнього середовища 
і використання шкідливих викидів для вироблення корисного про-
дукту, підвищення продуктивності природного комплексу тощо.

Такий шлях природокористування можливий тільки на основі 
впровадження останніх досягнень науки і техніки.

НТП, який багато в чому породжує екологічну проблему, є най-
важливішою умовою її рішення.

2.4. Часткові принципи природокористування

В господарській практиці закономірності природокористування 
реалізуються за допомогою часткових принципів, таких як науко-
вість, оптимальність, регіональність, комплексність, платність.
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Принцип науковості передбачає, що природокористування по-
винне грунтуватися на глибинному пізнанні об’єктивних законів 
розвитку як природи, так і суспільства, на новітніх досягненнях на-
уки і техніки.

Принцип оптимальності передбачає забезпечення найбільш 
ефективного природокористування, вибір найкращого (або близько-
го до нього) варіанта відтворення природних ресурсів, оптимального 
вирішення господарських завдань з урахуванням інтересів екології.

Принцип регіональності, побудований на тому, що природоко-
ристування завжди здійснюється на певній території, з урахуванням 
природних і економічних умов, перспектив розвитку конкретних 
регіонів. Галузеве природокористування має враховувати природо-
охоронні інтереси регіону.

Принцип комплексності потребує раціонального використання 
і глибокої переробки первісної природної сировини. Формування 
територіально-виробничих комплексів і розвиток підприємств ма-
ють базуватися на безвідходному чи маловідходному виробництві.

Принцип платності передбачає використання ресурсів природи 
з їх відшкодуванням у майбутньому, їх економію, зрівняння умов 
господарювання стимулювання високоефективного природокорис-
тування.

2.5. Моделі управління природокористуванням

Для вирішення екологічних проблем зарубіжними вченими про-
понуються різні моделі управління природокористуванням. Теоре-
тичну основу їх розробок визначають дві головні політекономічні 
школи – неокласична і неокейнсіанська. В концепції першої пере-
важає ринкове, а другої – державне регулювання. Прибічники нео-
класичного напрямку основним інструментом вирішення екологіч-
них проблем вважають ціновий механізм. В його основі – податкові 
платежі, що компенсують збитки від руйнування навколишнього 
середовища, а також купівля-продаж прав на забруднення. Неокла-
сична модель може підлягати критиці. По-перше, вона не вирішує 
проблему збереження середовища. По-друге, податкова форма пла-
тежів знижує чистий прибуток, а відповідно торкається інтересів 
приватного капіталу.

Найбільш допустимою стала неокейнсіанська модель. Вона не 
тільки виражає інтереси капіталу, але і багато в чому відповідає за-
гальнолюдським цінностям збереження навколишнього середовища. 
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Задоволення екологічних потреб носить безпосередньо суспільний 
характер (чисте повітря, вода в рівній кількості потрібні кожному 
члену суспільства). Головна ідея теоретичної конструкції неокейн-
сіанської моделі полягає у прямому державному регулюванні від-
носин між суспільством і природою за допомогою адміністративно-
розпорядчих методів (нормативи, стандарти та ін.) у сполученні із 
економічними важелями стимулювання та примушення природоко-
ристувачів. Її мотивом виступає не вартість завданої природі шкоди, 
а величина затрат, необхідна для зниження рівня руйнування ціліс-
ності навколишнього середовища. Ця сума включається у виробни-
чі витрати і відшкодовується через ціну випущеної продукції.

Кейнсіанська модель управління природокористуванням поля-
гає в основі економічної політики багатьох розвинутих країн. Ниж-
че наведено класифікацію інструментів екологічного регулювання, 
яка розкриває механізми управління природокористуванням. Вона 
включає такі напрями:

1. Безпосереднє здійснення державою різноманітних заходів щодо 
захисту навколишнього середовища.
а) організація і фінансування НІОКР, підготовка спеціалізова-

них кадрів, система інформаційного забезпечення екологіч-
ної політики, включаючи моніторинг;

б)  планування і розміщення території, регулювання землекорис-
тування, територіального розміщення господарчих об’єктів;

в) здійснення конкретних заходів за окремими об’єктами еко-
логічної політики: відтворення лісів, охорона прибережних 
морських вод, будівництво водостічних споруд, збирання, 
переробка та видалення деяких видів твердих відходів, утри-
мання різних категорій територій, що охороняються і ін.;

г) виконання зобов’язань у межах міжнародних програм співро-
бітництва, участь у діяльності міжнародних організацій, у ви-
робленні міжнародних домовленостей, правил і нормативів.

2. Державне економічне стимулювання і підтримка природоохорон-
ної діяльності у приватному секторі (економічні інструменти).
а) прямі і непрямі субсидії (інвестиційні та на покриття екс-

плуатаційних витрат) приватним фірмам, регіональним і 
місцевим органам влади;

б) позики та кредити за низькими відсотками, гарантії за бан-
ківськими позиками та ін.;
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в) надання режиму прискореної амортизації знешкоджуваль-
ного обладнання і іншої екотехніки;

г) пільгові ставки за непрямими податками на продаж екотех-
ніки або звільнення її від податків;

д) податкові пільги на прибутки від природоохоронних про-
грам приватних підприємств;

е) пільгові тарифи фірмам на очищення стоків на муніципаль-
них централізованих водоочисних спорудах.

3. Державні заходи, направлені на примушення природокористу-
вачів до охорони навколишнього середовища (нормативне регу-
лювання та штрафні санкції):
а) обов’язкова оцінка впливу великих господарських проектів 

на навколишнє середовище (екологічна експертиза);
б) екологічні нормативи, норми і стандарти (емісійні якості се-

редовища, товарні, технологічні);
в) заборона, обмеження, дозволяючі системи (інструменти по-

стійної чи тимчасової діяльності), різноманітні форми раці-
онування;

г) домовленості або контракти (галузеві, територіальні, одинич-
ні) між державними органами і забруднювачами; державне 
інспектування підприємств;

д) платежі за забруднення (перерозподільні платежі). інші пла-
тежі – разом з екологічними нормативами;

е) штрафи за порушення природоохоронних законів і правил 
інші економічні та адміністративні санкції, закриття підпри-
ємств.

4. Заходи держави щодо стимулювання природокористува-
чів до охорони навколишнього середовища (комбінування, 
нормативно-ринкові інструменти):
а) примусові відрахування за забруднення;
б) купівля-продаж прав (дозволу) на забруднення.
Таким чином, головна роль у механізмі економічного регулю-

вання природокористувача належить державі, природоохоронна 
діяльність якої направлена на задоволення загальнонаціональних 
потреб у збереженні навколишнього середовища.



193

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

2.6. Глобальне моделювання 
та його світоглядне і політичне значення

Складність сучасної економічної ситуації полягає в тому, що 
сьогодні у світі за хвилину зникає 20 га лісу, об’єм атмосферного 
кисню зменшується на 10 млрд т за рік, витрата чистої води досягає 
40% стійкого річкового стоку, кожний рік у світі вмирає від голо-
ду 30 млн дітей. Якщо сучасні тенденції розвитку земної цивілізації 
будуть зберігатися і далі, то світу загрожує отруєння повітря, води, 
грунту отруйними відходами промислових і сільськогосподарських 
підприємств, недостача чистої прісної води, а можливо і кисню, не-
достача продуктів харчування внаслідок перенаселення планети та 
ерозії грунту; зменшення мінеральних ресурсів і енергетичний го-
лод; порушення біологічної і кліматичної рівноваги у природі.

У промисловості розвинутих країн у результаті потрапляння в 
атмосферу фреонів і інших вуглеводів (які використовуються у ви-
гляді хладагентів у холодильниках, наповнювачів у пінистих плас-
тичних масах, аерозольних упаковках) знищуються молекули озо-
ну. За останні 16 років над густонаселеними територіями Північної 
Америки та Європи вміст озону зменшився в середньому на 3%. Роз-
раховано, що кожен відсоток зменшення озонового шару призводить 
до збільшення захворювань раком шкіри на 5-7%. Науково-технічна 
революція породила багато проблем – економічні, продовольчі, 
енергетичні, екологічні, інформаційні, демографічні, національні чи 
регіональні та глобальні. В основу їх пізнання має бути закладена 
філософська концепція примату загальнолюдських (загальногума-
ністичних) цінностей над класовими і груповими. Загальнолюд-
ський підхід виражає сукупність інтересів всіх класів, націй і дер-
жав у збереженні цивілізації. З цих позицій і необхідно розглядати 
чисельні моделі світового розвитку, що направлені на вирішення 
глобальних проблем. Особливий інтерес у світі привертається до 
прогнозів Римського клубу. Ця неурядова організація утворена в 
1968 році за ініціативою і при безпосередній допомозі італійського 
промисловця Ауреліо Печелі. Римський клуб є міжнародною асо-
ціацією економістів демографів, соціологів, екологів, представників 
ділового світу, створеною з метою вивчення майбутніх проблем су-
часної цивілізації. Організація фінансується найбільшими монопо-
ліями (“Фіат”, “Фольксваген” та ін.”).
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В основі дослідження світових проблем покладене глобальне мо-
делювання, початківцем якого вважається американський вчений, 
професор Масачусетського технологічного інституту Дж. Форестер, 
фахівець в області теорії управління складними системами.

Для вивчення світової динаміки ним розроблена економіко-
математична модель, яку складають п’ять підсистем: населення, ка-
пітальні вкладення (фонди), природні ресурси, забруднення навко-
лишнього середовища та виробництво продуктів харчування.

Усі ці параметри збільшуються в геометричній прогресії. Між 
основними підсистемами в моделі встановлені взаємозв’язки і вза-
ємозалежності: збільшення населення визначається його густиною, 
забезпеченістю харчуванням, ступенем забруднення навколишньо-
го середовища. Від рівня життя (доходів) залежить величина капі-
тальних вкладень, розмір природних ресурсів, що видобуваються, 
від обсягу капітальних вкладень (фондів) залежить рівень забруд-
нення тощо

Зі зміною параметрів тієї чи іншої підсистеми змінюється стан 
інших і всієї системи в цілому. В результаті машинної обробки ін-
формації отримані моделі світового розвитку. Перспективними 
стають ті, які забезпечують нульове зростання, стабілізацію вироб-
ництва і чисельність населення. Якщо ж у майбутньому будуть збе-
рігатися тенденції зростання, які характерні для сучасного людсько-
го суспільства, то світову цивілізацію в середині наступного століття 
чекає глобальна екологічна катастрофа.

Для моделі Форестера характерний високий рівень абстракції. 
Приймаючи головні фактори розвитку продуктивних сил, вона в 
той же час не тільки не враховує корінні особливості соціально-
економічних умов функціонування суспільного виробництва, його 
специфічні цілі в різних політичних системах, але і розбіжності еко-
номік різних країн. Недоліки моделі визнає і сам Форестер. У книзі 
“Світова динаміка” він пише, що багато важливих змін виключено. 
В книзі не враховуються можливі зміни в людських напрямках і 
цінностях, які можуть виникнути внаслідок широкого розуміння 
труднощів, що постають перед людством. Головна заслуга Форесте-
ра перед наукою полягає в тому, що глобальна екологія у формалі-
зованому вигляді отримала свій метод дослідження.

Перша доповідь Римського клубу, нині широко відома під на-
звою “Межі зростання”, підготовлена групою вчених під керівни-
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цтвом професора Масачусетського технологічного інституту Д. 
Медоуза. Використовуючи метод Дж. Форестера та аналізуючи 
фактори світового розвитку (демографічний, індустріальний та ін.), 
зростання забруднення навколишнього середовища і зменшення не-
відновних ресурсів, Медоуз практично дійшов тих самих висновків, 
що і автор “Світової динаміки”: на початку ХХ ст. в силу необме-
женого екологічного і демографічного зростання населення планету 
чекає світовий катаклізм. Щоб цього не трапилось, пропонується 
глобальна рівновага, стагнація виробництва і “нульове зростання 
населення”.

І хоча робота “Межи зростання» має світовий успіх, у той же 
час вона підлягає справедливій критиці. Модель Д. Медоуза кри-
тикують, перш за все, за її “глобальність”, за інформування різних 
тенденцій зростання населення, розвитку економіки і природоко-
ристування в країнах з неоднаковими соціально-економічними сис-
темами, не наукове порівняння різних тенденцій їх розвитку та ін. 
У зв’язку з цим, така модель не може претендувати на роль “моделі 
світу”.

У рамках Римського клубу здійснюються і інші дослідження. 
Наприклад, концепціям “нульового зростання” чи “глобальної рів-
новаги” була протипоставлена концепція “обмеженого зростання”. Її 
автори - професори М. Месарович (США), Е. Пестель (Німеччина), 
в роботі “Людство на зворотному пункті” з урахуванням соціально-
економічної, географічної відмінності розподілили весь світ на так 
регіони: Північна Америка, Західна Європа, Японія, Австралія, Пів-
денна Америка, Південна та Південно-східна Азія, Китай, Північна 
Корея, В’єтнам і Монголія. Взаємодія між регіонами передбачається 
здійснюватись через імпорт-експорт та міграцію населення.

На “рівні з горизонтальною диференціацією світу” Месаровіч і 
Пестель вводять ще і “вертикальну”, виділяючи шість рівнів: геогра-
фічний, включаючи клімат, грунти, води, ресурси і ін.; екологічно-
живу речовину планети; технологічний – усі сфери людської ді-
яльності; демографічний – демографічні процеси та економіка; 
груповий – деякі соціальні моменти, особливості колективної пове-
дінки та реакцій; індивідуальний – внутрішній світ людини, її пси-
хологія і біологія.

Крім того, виділені “причинно-наслідковий рівень”, “рівень 
прийняття рішень”, “рівень норм”, необхідні для знаходження ці-
лей. Модель має близько 100,000 рівнянь і за своєю конструкцією 



196

Регіональна економіка та природокористування

надто складна. Це і дозволяє більш детально проаналізувати світові 
економічні, демографічні, сировинні і інші проблеми. Головний ви-
сновок, якого дійшли автори проекту: зростання світового виробни-
цтва може продовжуватися, але воно має бути обмеженим, а також 
взаємозалежним і гармонійним відносно всіх частин єдиного світу. 
А саме, вони пропонують 5%-й річний приріст продукції в країнах, 
що розвиваються, і у два рази менший - у промислово розвинутих 
країнах Заходу. Таке обмежене зростання, за їхніми міркуваннями, 
дозволяє, з одного боку, уникнути світової екологічної катастрофи, 
а з іншого – скоротити розрив у рівні життя між багатими і бідними 
країнами.

Римському клубу поданий ряд доповідей, які найчастіше закін-
чуються рекомендаціями морально вдосконалити людей та соціаль-
но перебудувати людське суспільство. Так, у роботі лауреата Нобе-
лівської премії, голландського економіста Я. Тінбергена “Перегляд 
міжнародного порядку” вказані шляхи усунення соціальної, еконо-
мічної нерівності “багатих” і “бідних” країн. Пропонується “змісти-
ти” економічний розвиток виробництва у країни, які розвиваються, 
здійснити переміщення засобів від “багатих” до “бідних”. Для цього 
необхідний новий справедливий соціальний порядок - “гуманістич-
ний соціалізм”. На думку Тінберга, шлях до нього – утворення наці-
ональних органів (світової, міжнародної організації з енергетичних 
та природних ресурсів тощо), які приймають рішення за принципом 
більшості.

В роботі “За межами століття марнотратства“, створеної в Іта-
лії під керівництвом Д. Га бора, доведено, що такі світові проблеми, 
як забезпеченість продуктами, сировиною та енергією, можуть бути 
вирішені на основі науково-технічних знань в умовах нової еконо-
мічної і соціальної структури суспільства, яка відповідає гармоніза-
ції відносин з природою. Виробництво слід орієнтувати на відновні 
види сировини, утилізацію відходів, розвиток економних в енерге-
тичному і сировинному відношенні технологій. Але для цього, за 
думкою вчених, все людство повинно мати єдину соціальну полі-
тичну мету – гармонійність і моральне вдосконалення людини.

Вирішення глобальних проблем знаходиться в безпосередній 
залежності від світової економіки. Це відображено в роботі “Май-
бутнє світової економіки”, підготовленій групою експертів ООН. 
Мета дослідження – розробити міжнародну стратегію розвитку з 
урахуванням соціальних і економічних особливостей регіонів зем-
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ної кулі. В моделі світової економіки, виходячи із рівнів розвитку 
країн, політичної направленості їх економік, виділяють 15 регіонів. 
Наприклад, три регіони виділені як “централізовано заплановані”, 
два - віднесені до категорії розвинутих країн і один – до групи країн, 
що розвиваються. В центрі проекту опинилися проблеми взаємовід-
носин і розвинутих країн. Передбачається, що в цих країнах з часом 
буде підвищуватися питома вага обробної і знижуватися частка ви-
добувної промисловості та сільського господарства. В усіх країнах у 
структурі промислового виробництва збільшиться питома вага ма-
шинобудування. Передбачено прискорений розвиток саме цих кра-
їн. Для цього необхідні глибокі соціально-політичні і організаційно-
технологічні зміни всередині цих країн, схвалення експорту їх 
промислової продукції, підвищення цін на природні ресурси і пряма 
допомога їм з боку розвинутих країн.

Автори проекту дійшли висновку, що потрібно перебудувати 
міжнародні екологічні відносини на основі суверенності на природ-
ні ресурси.

Таким чином, моделі глобального розвитку доводять, що єди-
ний правильний шлях збереження земельної цивілізації – це гума-
нізація суспільних відносин.

Під впливом ідей глобального моделювання і екологічної дій-
сності на початку 80-х років на політичній арені Заходу виникла 
нова течія – “зелених”, початок якій поклали західно-германські 
економісти. Поступово з чисто “екологічної” течія перетворилася на 
політичний рух.

Відповідно до ідеології “зелених”, усі екологічні і соціальні біди 
пов’язані з бездумним розвитком виробництва та індустріалізацією. 
При цьому в рівній мірі звинувачуються і капіталізм, і соціалізм. 
Вирішення екологічних проблем “зелених” пов’язують із змінами 
змісту економічного зростання, його різким гальмуванням або зо-
всім припиненням. Ідеал “зелених” – “екологічна економіка” – де-
централізована економіка малих общин, які діють на відновлюваних 
екологічно “чистих” видах енергії, на безвідходних виробництвах із 
замкнутим циклом.

“Контрекономіка” уявляється ними як демократична економі-
ка у вигляді федерації комун, що самокеруються – кооперативів у 
промисловості і в сільському господарстві. У великому виробництві 
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“зелених” вбачають як “економічну владу” держави, що згубна для 
свободи особистості.

Свою модель розвитку виробництва “зелені” називають екосо-
ціалізмом або “екологічним соціалізмом, що самокерується”. В со-
ціалістичних конструкціях “зелених” багато вчених вбачають не що 
інше, як поворот людської історії. “Зелені” відмовляються від намі-
рів щодо технічного і соціального прогресу. Розглядаючи позицію 
“зелених”, необхідно вбачати їх головну мету – екологічну економі-
ку, тобто таку економіку, яка б у своїй основі не суперечила інтере-
сам природи, а тому і інтересам суспільства. В цьому відношенні ідеї 
“зелених” прогресивні. Але вони науково не аргументовані і йдуть у 
розріз з історією розвитку людського суспільства. Визначення ма-
лих замкнутих общин за вихідний осередок суспільства суперечить 
об’єктивним економічним законам і перш за все закону економії 
часу.

Рух „зелених” припиняє національні кордони. З метою 
об’єднання своїх зусиль представники “зелених” партій і руху 
дев’яти країн у січні 1984 року в Брюсселі заснували “Координацій-
ний комітет зелених в Європі”. Вони вимагали припинити будівни-
цтво нових та зупинити всі діючи АЕС, оголосили шкідливим нічим 
не стримуване зростання економіки, одночасно висловились за за-
безпечення “широкої зайнятості”.
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3. ПЛАНУВАННЯ ВІДТВОРЮВАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

3.1. Поняття “природні ресурси”. Основні види ресурсів

Будь-яка частина нашого природного середовища: грунт, вода, 
відкрите пасовище, ліси, дикі тварини, мінерали, які людина зможе 
використовувати для покращення свого добробуту, може бути ви-
значена, як природний ресурс.

Класифікація природних ресурсів і факторів впливу на на-
вколишнє середовище – основних елементів еколого-економічних 
систем, придбали особливу зацікавленість у зв’язку з організацією 
екологічного планування і прогнозування, розробкою відповідних 
еколого-економічних моделей. У зв’язку з цим слід визначити, в 
якій мірі існуючі класифікації можуть бути використані для потреб 
планування і передпланового обгрунтування.

Перш за все звернемося до поняття “природні ресурси”, з’ясуємо, 
чим воно відрізняється від іншого поширеного терміна – “природні 
умови”.

Природні ресурси – це природні тіла і речовини, а також види енер-
гії, які на конкретному етапі розвитку продуктивних сил використову-
ються для ефективного задоволення різноманітних потреб людського 
суспільства. З цього визначення випливає і поняття окремих видів 
природних ресурсів, наприклад, водних. Водні ресурси визначаються 
як види природних ресурсів, які можна використовувати у даний час 
або в подальшій перспективі. Зараз використовуються переважно пріс-
ні води суші, але вже діють обладнання для опріснення морських вод. 
Води ж світового океану і льодовиків – це ресурси майбутнього.

3.2. Відновні і невідновні ресурси. Проблема вичерпання. 
Основні шляхи запобігання вичерпання природних ресурсів

Природні ресурси дуже різні за якістю, відмінністю і можливіс-
тю повторного використання. Оскільки найкраща форма викорис-
тання даного ресурсу залежить від цих властивостей, можна запро-
понувати таку схему класифікації.

А. Невичерпні ресурси.
І. Незмінні, нездатні до великих сприятливих змін у результаті ді-

яльності людини.
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1. Атомна енергія. У гранітних породах міститься величезна 
кількість матеріалів, що розщеплюються.

2. Вітрова енергія. Наслідок кліматичних умов.
3. Опади. Необмежений запас. Цілком очевидно, що людина в 

майбутньому змінить характер їх розподілу. Наслідок зміни 
погодних умов.

4. Енергія припливів і відливів. Наслідок зв’язку між сонцем, 
Місяцем і Землею.

ІІ. Здатні зменшуватися при неправильному використанні. Їм не 
загрожує повне вичерпання, але неправильне використання 
може відбитися на якості.
1. Сонячна енергія. Загальна кількість її, що отримується рос-

линами, зменшується в результаті забруднення повітря лю-
диною.

2. Атмосфера. Місцеве і загальне для всієї земної кулі забруд-
нення промисловими димами, вихлопними газами, радіоак-
тивним пилом та ін.

3. Води океанів, озер, морів. Уся вона у наш час забруднюється 
у все більшому ступені в результаті людської діяльності.

4. Водна енергія потоків. Реакція води на земне тяжіння.
5. Пейзаж в найширшому розумінні. Естетичні цінності дегра-

дують у результаті діяльності людини.

Б.Вичерпні ресурси.
І. Ті ресурси, наявність яких залежить від способу їх використан-

ня людиною.
1. Відтворні. Живі (біологічні) або динамічні ресурси, безпе-

рервне використання яких залежить від належного плану-
вання і регулювання людиною. Неправильне використання 
призводить до їх погіршення або вичерпання з негативними 
соціально-економічними наслідками для людини.
а) вода. Кількість і якість води в специфічних місцях ко-

ристування нею – в річках, озерах, підземних джерелах.
б) родючість грунтів. Здатність грунту відтворювати рос-

линні речовини, бажані для людини. Відтворення грун-
тової родючості вимагає часу і матеріальних витрат.

в) продукція землі. Ресурси, які ростуть на грунті або за-
лежать від нього.

г) Сільськогосподарські продукти. Овочі, зерно, плоди тощо.
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д) ліси, джерела деревини і целюлози.
е) кормові угіддя. Забезпечують тваринництво кормами, 

що необхідні для виробництва м’яса, молока, шкіри і 
шерсті.

ж) дикі тварини. Олені, вовки, орли, жаби та ін.
к) продукція озер, річок і водосховищ. Прісноводна риба: 

чорний окунь, озерна форель та ін.
л) продукція океану. морські тварини: черепахи, морські 

котики та ін.
м) людські ресурси. Фізичні і духовні.

2. Невідтворні. Після зникнення вони не можуть бути замінені.
а) види диких тварин. Вони становили собою кінцевий 

продукт, можливо, за мільйони років еволюції.
б) Незаймана природа. Протягом життя декількох поколінь 

людей, цінність незайманої природи неможливо відтво-
рити, навіть за допомогою цілеспрямованих програм.

ІІ. Ресурси, які не зберігаються. Корисні копалини. Їх загальна 
кількість зменшується. Корисні копалини розглядаються як ви-
черпні ресурси. Будучи знищеними або використаними, вони не 
можуть бути відтворені.
1. Знову використовувані. Мінерали, використання яких мало 

вичерпує їх запаси. Можливості повторного використання і 
утилізації дуже великі.
а) дорогоцінне каміння і самоцвіти. Рубіни, ізумруди та ін.
б) метали, які використовуються багаторазово. Золото, 

платина і срібло: частина заліза, міді і алюмінію. Ці мета-
ли можуть бути вилучені і перероблені в нові продукти: 
дорогоцінності, срібні вироби та ін.

2. Що не піддаються повторному використанню. Мінерали з висо-
ким ступенем використання або частково використані. Їх повне 
вичерпання неминуче.
а) корисні копалини. При їх використанні утворюються гази 

(потенційні забруднення), тепло і вода.
б) більшість неметалевих мінералів. Кварцовий пісок, гіпс, сіль 

і ін.
в) метали, використання яких призводить до вичерпання їх за-

пасів. Свинець у високооктанових бензинах і фарбах, цинк в 
оцинкованому залізі, олово в тюбиках зубної пасти, залізо в 
консервних банках і ін.
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3.3. Основні ознаки природних ресурсів, 
їх класифікація як економічної категорії

Слід відзначити основні ознаки природних ресурсів, що істотно 
відрізняють їх від інших матеріальних ресурсів:
- здатність деяких важливих видів природних ресурсів у відомих 

межах і за певних умов до самовідтворення кількості і якісного 
стану;

- здатність природних ресурсів переходити з одного якісного ста-
ну в інший у результаті природної еволюції і під впливом дії лю-
дини;

-  зв’язок стану і оцінки природних ресурсів з умовами життєді-
яльності людини, залежність якісного стану природних ресурсів 
від технічного засобу, характеру, інтенсивності виробничої і не-
виробничої діяльності людини;

- залежність кількості і якісного складу кожного природного ре-
сурсу від кількості і якісного стану та зміни інших природних 
ресурсів.
З практичної точки зору, слід розглянути також цілеспрямова-

ність використання тих чи інших класифікацій природних ресурсів 
з метою їх управління і планування у зв’язку з здійсненням тієї чи 
іншої політики по відношенню до різних природних ресурсів (ви-
користання, охорона, консервація тощо).

Класифікація природних ресурсів, як економічної категорії ви-
значається в основному напрямку їх використання в діяльності лю-
дини. При цьому виділяють дві основні групи природних ресурсів:

А. Безпосередні джерела існування людини і їх відтворювання.
Б. Джерела засобів матеріального виробництва, його важливі 

фактори розвитку.
Всередині першої групи можна виділити ресурси, як життєво 

необхідні для людства – А1 (повітря, вода і ін), так і інші ресурси 
невиробничого призначення А2.

Останнім часом ресурсам типу А2 приділяється все більше ува-
ги. Людина сама створює ресурси, використовуючи можливості, які 
надає їй природа. Природні ресурси є важливими факторами, які 
створюють сприятливі умови життя. При цьому виділяються нові 
види природних ресурсів - “феномен” природи. Ці ресурси мають 
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естетичні рекреаційні цінності і не мають замінювачів. Відновити їх 
технічно неможливо.

Другу групу (Б), на наш погляд, слід розділити на підгрупи Б1 – 
ресурси, що безпосередньо використовуються матеріальним вироб-
ництвом, і Б2 – ресурси, які використовуються, але не вилучаються 
з природного середовища (наприклад, вода для річкового транспор-
ту).

На сучасному етапі вивченості природи прийшов час включен-
ня до системи ресурсів групи С. Ці ресурси безпосередньо у попи-
ті людини і матеріальному виробництві не використовуються, але 
складають необхідну ланку в кругообігу речовин і енергії у природі.

Для екологічного планування і прогнозування велику цікавість 
має класифікація природних ресурсів щодо ступеня їх вичерпання 
і відтворення.

А – ресурси практично необмежені, тобто безперервно попо-
внюються і не потребують відтворення людиною (сонячна енергія, 
енергія вітру, припливів і відпливів і ін).

Б – вичерпні ресурси.
Б1 – відновні (ресурси біосфери), але потребують заходів щодо 

їх охорони і відтворення.
Б2 – невідновні і ті, що не мають замінювачів (більшість видів 

мінерально-сировинних ресурсів).
Б3 – невідновні і ті, що не мають замінювачів (ресурси-феномени, 

окремі види тварин і диких рослин).

До речі, і тут необхідно зазначити умови використання. Так, на-
приклад, ресурси біосфери хоча в принципі є відновними внаслі-
док їх здатності до само відтворення, можуть стати невідновними 
за умов достатньо великої інтенсивності їх використання, які пере-
більшують швидкість їх відтворення. Такі ресурси, як лісові і водні, 
характеризуються сполученням рис невідновних і відновних ресур-
сів.

Належність природних ресурсів до певного еколого-економічного 
класу визначає не тільки їх участь в тих чи інших економічних, еко-
логічних або соціальних процесах, але і відношення щодо витрат, 
пов’язаних з їх використанням і відтворенням.

Економічні відносини щодо ресурсів А пов’язані з найбільш 
сприятливими можливостями їх отримання, при одночасній відсут-
ності обмежень для інтенсивного використання цих ресурсів.
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У цей же час використання ресурсів Б1 обумовлено в першу чергу 
ефективністю їх експлуатації і відтворення. Людина активно втруча-
ється у процес відтворення цих ресурсів і навіть відтворює моделі куль-
турних грунтів і лісів з певними властивостями. Передбачається також 
необхідність охорони ресурсів життєво важливих для людини від їх по-
вного вичерпання. Користування ресурсами Б2 пов’язане з їх поступо-
вою заміною ресурсами А і Б і в той же час розширенням самого складу 
Б2, а також з тим, що при їх використанні відбуваються порушення від-
творювання ресурсів Б3, пов’язані із значними витратами на їх охорону.

Певну цікавість для теорії і практики планування мають також 
класифікації, які пов’язані з діяльністю людини на оточуюче при-
родне середовище.

На наш погляд, слід виділити види (фактори) дії на природне 
середовище у процесі господарської діяльності суспільства:
1. Зайняття простору.
2. Залучення ресурсів для господарського користування.
3. Механічні порушення.
4. Біологічний вплив.
5. Тепловий вплив.
6. Радіоактивний вплив.
7. Шум.
8. Забруднення природного середовища, у тому числі:

а) хімічне;
б) фізичне (радіохвилі, вібрація, електричне поле).

Одним з найбільш небезпечних факторів дії на навколишнє се-
редовище є радіоактивне та хімічне забруднення.

Під забрудненням розуміють не тільки викид до навколишнього 
середовища токсичних речовин, які діють несприятливо на здоров’я 
людини, але і знаходження інших речовин, які завдають шкоди біо-
геоценозам.

Із забрудненням пов’язані поняття “забруднювачі” і “забрудню-
ючі речовини”. Забруднювачі – різні об’єкти, які служать джерелом 
забруднення навколишнього середовища (промислові, транспортні 
і ін.). Забруднюючі речовини – ті чи інші продукти виробництва, 
матеріали або предмети побуту, що забруднюють навколишнє се-
редовище. Слід відрізняти початкове забруднення, безпосередньо 
пов’язане з процесом виробництва, і забруднення, обумовлене ви-
користанням кінцевих продуктів.
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Як відомо, існуючі галузі і виробництва розрізняються за харак-
тером впливу на середовище. Тут можна виділити галузі великого 
впливу (енергетика, чорна металургія, кольорова металургія, хіміч-
на промисловість) і помірного впливу (текстильна промисловість, 
металомісткі галузі машинобудування).

У практичній діяльності розподіл галузей за ступенем впливу 
знайшов своє відображення в санітарно-екологічній класифіка-
ції виробництва і відповідної градації розмірів санітарно-захисної 
зони.

Одиничні джерела викидів можуть бути поділені на:
1) точкові стаціонарні (заводські труби);
2) точкові рухомі (транспорт);
3) просторові джерела (поля, що оброблені хімічними речовинами 

і т. ін.).

Важливою проблемою є визначення оціночних показників впли-
ву на навколишнє середовище. Існують різні підходи щодо кількіс-
ного виразу цих показників.

3.4. Основні напрямки і види природокористування

Природокористування, яке здійснюється в межах еколого-
економічної системи – основна форма впливу суспільного виробни-
цтва і природного середовища, здійснення обміну речовин.

Природокористування – сукупний вид діяльності, який охоплює 
широку систему господарських заходів, що впливають у комплексі на 
навколишнє природне середовище і безпосередньо пов’язані з розви-
тком промисловості, сільського господарства, невиробничої сфери.

Природокористування має своєю метою здійснення комплек-
сного впливу на природне середовище з метою постійного підви-
щення ефективності суспільного виробництва і задоволення потреб 
населення. Основними завданнями природокористування є:
1) задоволення зростаючих потреб суспільства в природних ресурсах;
2) створення умов для розширеного відтворення природних ресур-

сів, підвищення продуктивності природного середовища;
3) екологія суспільної праці за рахунок підвищення ефективності 

використання ресурсів;
4) раціональне економне використання невідтворних природних ре-

сурсів;
5) цілеспрямоване перетворення ландшафтів.
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При цьому важливі принципи раціонального природокорис-
тування такі:
1) відповідність характеру і здатність використання природних ре-

сурсів до конкретних місцевих умов;
2) передбачення і максимальна можливість запобігання негатив-

них наслідків природокористування;
3) підвищення інтенсивності освоєння природних ресурсів;
4) збереження наукових, естетичних цінностей;
5) дотримання доцільної економічно обгрунтованої послідовності 

господарського використання природних ресурсів;
6) комплексний характер використання природних ресурсів у га-

лузях народного господарства;
7) зменшення або усунення втрат корисних копалин за умов їх до-

бування, збагачення і переробки;
8) всесвітня “екологізація” суспільного виробництва.

Доцільно також навести класифікацію природокористування за 
основними напрямками і видами:
І. Ресурсоспоживання:

а) добування ресурсів (у тому числі виявлення, вивчення, під-
готовка, безпосереднє вилучення);

б) ресурсокористування (без безпосереднього вилучення з 
природного середовища);

в) використання елементів середовища як “містилища” відхо-
дів виробництва і попиту.

ІІ. Конструктивне перетворення:
а) комплексні програми перетворення природного середовища;
б) поліпшення окремих властивостей ресурсів середовища;
в) захист від стихійних явищ;
г) ліквідація наслідків господарської діяльності.

ІІІ. Відтворення природних ресурсів:
а) безпосереднє відтворення відновних ресурсів (створення штуч-

них біогеоценозів, лісорозведення, опріснення морських вод);
б) створення умов для відтворення відновних ресурсів (напри-

клад, захист водоохоронних лісів);
в) відтворення (очищення річок);

IV. Охорона середовища мешкання і природних ресурсів:
а) запобігання негативних впливів виробництва і споживання;
б) охорона ландшафтів;
в) зберігання генетичної різноманітності біосфери.
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V. Управління і моніторинг:
а) інвентаризація , облік і контроль;
б) регулювання стану ресурсів і природного середовища;
в) управління процесами природокористування.

Науково-технічна революція, багатократно збільшуючи масш-
таби суспільного виробництва і значно ускладнивши його зв’язок з 
навколишньою природою, не тільки обумовила активну участь лю-
дини в розширеному відтворенні природних ресурсів, але і необхід-
ність комплексної перебудови природного середовища в інтересах 
його більш ефективного використання суспільством.

І якщо раніше природокористування розглядалось передусім 
у вузькому значенні та по суті грунтувалося на його першому і, по 
традиції, основному напрямку – ресурсоспоживанні, то нині на-
голошується важливе значення за напрямками конструктивного 
перетворення і відтворення природних ресурсів. Інакше і бути не 
може, бо діяльність з перетворення не може бути відокремлена від 
вирішення проблем охорони навколишньої природи. Її наслідки мо-
жуть обумовити необхідність заходів щодо підтримки екологічної 
рівноваги. Так, наприклад, створення і експлуатація водосховищ 
вирішують вагоме та актуальне завдання захисту води від промис-
лових, побутових і інших стоків, враховуючи, з одного боку, значно 
більш вузьку їх здатність до самоочищення в порівнянні з річками, з 
іншого боку, ті обставини, що саме великі водосховища є джерелами 
водопостачання великих міст.

Відтворення природних ресурсів у сфері загального виробни-
цтва також враховують заходи, тісно пов’язані з охороною серед-
овища мешкання і природних ресурсів, такі як очищення рудних 
вод, забрудненого повітря, рекультивація земель – як один з шляхів 
ліквідації джерел зараження водного та повітряного басейнів. Ці за-
ходи не слід в цілому відносити тільки до природоохоронної діяль-
ності, бо очищення забруднених вод – це вже скоріше “післяохорон-
на” діяльність, ліквідація наслідків негативного впливу людини на 
природу, діяльності нераціональної , чи “некоректної”.

З іншого боку, і завдання охорони середовища активно діють 
на характер відтворної діяльності. При цьому природоохоронний 
ефект тісно переплітається з відтвореним. Наприклад, збереження 
100 га лісу в водоохоронній зоні зберігає 80,3 тис. т чистої води. Або 
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інший приклад, у процесі фотосинтезу однією тонною живої дере-
вини (в перекладі на цілком сухий ліс) поглинається в середньому 
1,83 т вуглекислоти і виділяється 1,23 т кисню, 1 га соснового лісу за 
рік виділяє 30 т кисню.

За останні роки склалось уявлення про охорону навколишньо-
го середовища як про комплекс науково обгрунтованих державних 
і суспільних заходів, що направлені на запобігання забруднень при-
родного середовища, збереження найбільш цінних ландшафтів, до-
сягнення рівноваги в природних системах.

Прагнення до повної охорони від забруднення цілком непра-
вильне. Забруднення до певної межі чистого навколишнього серед-
овища також необхідне, як і існування самої природи. Діюче опти-
мальне забруднення забезпечує процвітання життя. Характерний 
приклад з Байкалом, що став хрестоматійним. Озеро Байкал є біо-
фільтром колосальної потужності, що відтворює чисту воду, значно 
більш чисту, ніж вода, що надходить до нього з річок. Якби до озера 
надходила чиста, дистильована вода, життя в ньому припинилось би 
і Байкал перестав би перероблювати забруднену воду, що надходить 
до нього.

Охорона навколишнього середовища – ускладнена частина про-
цесу відтворення.

3.5. Сполучення потреб екологізації виробничих процесів 
з вимогами економічного зростання галузей народного 

господарства

Високі темпи зростання продуктивних сил, розвиток науково-
технічної революції ставлять проблему сполучення бурхливого 
збільшення продуктивних сил з гармонійним розвитком природи, 
постійно ускладнюють завдання оптимізації в еколого-економічних 
системах.

Концепції обмеженого розвитку продуктивних сил, а то і “нульо-
вого зростання” є цілком неправильними, що заперечує всьому ходу 
історичного розвитку людського суспільства. В цей же час за умов 
інтернаціонального розвитку еколого-економічних систем подаль-
ше відтворення продуктивних сил неминуче призведе до дефіциту 
основних видів природних ресурсів і поряд з цим до неприпустимо 
високого рівня забруднення навколишнього середовища. Справа не 
тільки в тому, що валові показники викидів в атмосферу і викиду 
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брудних вод у водоймища у більшості галузей народного господар-
ства ще великі, але і в загальному, край низькому коефіцієнті ко-
рисного використання природних ресурсів (з 26 т різних матеріалів, 
які добуваються щорічно в середньому розрахунку на одну людину, 
тільки 0,5 т складає корисний продукт. Решту утворюють відходи, 
що повертаються до природного середовища).

Охорону природи неможливо протиставити розвитку продук-
тивних сил. У той же час розвиток виробництва, продуктивних сил 
вимагає обов’язкового врахування екологічних принципів і факто-
рів. Подальший розвиток суспільного виробництва неможливий без 
його екологічної перебудови, екологізації усіх його ланок. Цей про-
цес, пов’язаний з НТП, є його обов’язковою вимогою.

Екологізація виробництва – процес багатоетапний. На його по-
чаткових ланках знаходиться лише покращення відкритої моделі ви-
робництва за рахунок устаткування технологічних засобів з метою 
економії природних ресурсів і скорочення шкідливих споруджень.

Подальший розвиток екологізації виробництва передбачає:
- впровадження маловідходних і замкнутих технологій, організа-

цію використання відходів одних підприємств іншими, а також 
утилізацію відходів споживання;

- на вищих ланках екологізації знаходяться системи комплексно-
го безвідходного виробництва з доповнюючими їх спеціальними 
комбінатами з переробки всіх промислових і побутових відходів 
у матеріали, що придатні для господарського використання. В 
майбутньому передбачається максимальне розширення вироб-
ничих зв’язків між територіально-виробничими комплексами, 
які створені на системі замкнутих природно-технічних комплек-
сів.

В СНД чимало зроблено для практичного впровадження за-
мкнутих технологічних систем, елементів перспективних безвідход-
них систем. Наприклад, на підприємстві з виробництва фероспла-
вів побудовані закриті печі, в яких ступінь очищення газів досягає 
99,9%. Економічний ефект від застосування відхідних газів однієї 
електропечі для енергетичних потреб складає 84 тис. руб. за рік. Пе-
рехід на замкнутий технологічний процес на Сумгаїтському заводі 
синтетичного каучуку дозволив вилучати з викидів сірчану кисло-
ту, спирт, стирол, що забезпечує підприємству додатковий річний 
ефект у розмірі 1 млн. руб.
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Прикладом вирішення завдання раціонального водоспоживання 
і покращення стану водних ресурсів є Магнітогорський промисло-
вий вузол. Тут щодобово на виробничі цілі і господарсько-побутові 
потреби використовується 6,3 млн м3 води. Але при цьому близько 
86% усієї потреби в воді покривається за рахунок застосування зво-
ротного водопостачання і повторного використання стічних вод.

Ряд виробництв і підприємств, що не скидають жодного кубо-
метра стічних вод, тобто які мають замкнутий цикл використання 
води, створено в целюлозно-паперовій промисловості. В результаті 
скоротилося збирання води з водоймищ на 30-40% при одночасному 
збільшенні виробництва на 25-30%.

Однак перехід до загального впровадження комплексних безвід-
ходних систем – справа майбутнього. На кожному етапі розвитку 
виробництва. Завдання полягає у впровадженні не просто екологі-
зованої технології, а найбільш економічно-ефективної для даного 
етапу (з урахуванням необхідних соціальних обмежень).

Екологізація суспільного виробництва – це не тільки маловід-
ходна або безвідходна технологія, але і відповідна організація всієї 
системи планування і господарських розрахункових відносин.

У наш час вирішення екологічних проблем у межах виробничих 
систем перш за все пов’язано з удосконаленням двох напрямків:
1) економне, комплексне використання природних ресурсів (у пер-

шу чергу мінерально-сировинних, водних);
2) ліквідація або обмеження негативного впливу господарської 

сфери на навколишнє середовище (у процесі виробництва).

При цьому зв’язок раціонального використання природних ре-
сурсів з рівнем ефективності виробництва є очевидним.

Поряд з традиційними напрямками раціонального використан-
ня ресурсів в останні роки все в більшій мірі заявив про себе у ви-
робничих системах природоохоронний напрямок. Здійснення його 
не дає максимального та термінового прибутку народному госпо-
дарству (а тим більше галузі, підприємству, де здійснюються ці за-
ходи). Цей напрямок ставить своєю метою перш за все підтримання 
необхідних для життєдіяльності людини і суспільного виробництва 
стандартних умов (чистоти води, повітря, грунту), виключення 
можливостей вичерпання водних, лісових. рибних і інших ресурсів. 
Прямий ефект від цього напрямку природокористування не завжди 
можна спостерігати.
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У цей же час було б методологічно неправильним чітко роз-
межувати між собою раціональне ресурсовикористання і природо-
охоронний напрямок. Вони постійно переплітаються і дуже важко 
встановити, де закінчується один напрямок і починається інший (а 
в подальшому з переходом до комплексних безвідходних систем, 
вони взагалі зливаються). Адже забруднення повітряного і водного 
басейнів пов’язане з викидом до атмосфери або гідросфери і цінних 
елементів. Тому природоохоронна діяльність у сфері загального 
виробництва не обмежується лише очищенням викидів, а включає 
утилізацію найрізноманітіших елементів, як у промисловому, так і в 
сільськогосподарському виробництві.

Слід зазначити, що необхідність вирішення екологічних про-
блем у значній мірі стимулює процес технічного переозброєння під-
приємств, модернізації обладнання. По мірі старіння основних фон-
дів зростає частка витрат, необхідних для знешкодження в загальній 
вартості продукції, стає нерентабельним застосування сучасного 
газоочисного і пиловловлювального обладнання на технологічних 
лініях застарілого типу. До того ж необхідність природоохоронних 
заходів сприяє процесу зростання концентрації виробництва, тому 
що при цьому скорочується рівень витрат з очищення на одиницю 
продукції.

Завдання полягає в тому, щоб привести у відповідність народно-
господарську ефективність і інтереси галузей та підприємств з точ-
ки зору впровадження заходів щодо запобігання шкідливих впливів 
виробництва. При цьому вирішення проблеми народногосподар-
ської ефективності, екологізації виробництва припускає, зокрема, 
погодження економічних, соціальних і екологічних критеріїв при 
обгрунтуванні вибору нової технології, впровадження тих чи інших 
моделей.

Одним з важливих критеріїв впровадження нових технологій 
є їх екологічне удосконалення в порівнянні з технологіями, що ра-
ніш застосовувалися (наприклад, скорочення шкідливих викидів на 
одиницю продукції). Але ступінь екологічної чистоти моделі нової 
техніки не може розглядатися абстрактно, поза масштабами її на-
родногосподарського або локального використання.

У зв’язку з цим одним з важливих етапів процедури прийнят-
тя рішень для досягнення максимальної ефективності екологічних 
витрат (або точніше, витрат на впровадження екологічно удоскона-
леної техніки) є оцінка всього обсягу забруднення, яке може бути 
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внаслідок використання нової техніки в народному господарстві, 
регіон, ТВК протягом всього прогнозованого строку служби:

 
,'∑=

T
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де Qн– величина очікуваного обсягу забруднення при викорис-

танні нової техніки;
QMt - маса забруднення, яка має місце у зв’язку з використан-

ням однієї моделі техніки (або одиничного технологічного процесу) 
протягом року;

Mt - чисельність використаної в народному господарстві техніки 
даного виду протягом року;

T’ - прогнозований середній строк служби нової техніки.

Оскільки необхідною передумовою екологізації виробництва 
є усунення можливості погіршення екологічного стану у країні за 
умов зростання суспільного виробництва, доцільно додержуватись 
таких умов:

 Qнов.техн<Qстар.техн., 
в окремих випадках:

 Qнов. техн.<Qстар.техн. 
Недотримання цих вимог потребує подальшого удосконалення 

моделі.
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4. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

4.1. Про критерії вирішення екологічних проблем

Політика ресурсозбереження та комплексного використання си-
ровини важлива як з точки зору усвідомлення вичерпаності природ-
них ресурсів, так і в плані розробки стратегії вирішення екологічних 
проблем. Чим менші витрати сировини, енергії та води на одиницю 
продукції, тим, як правило, менші питома вага відходів та викидів 
промисловості, що негативно впливають на навколишнє середови-
ще і на людину.

Концепцією природоохоронної політики є вимога постійного 
удосконалення технології промисловості, сільського та лісового 
господарств, побутових систем, як головного шляху ресурсозбере-
ження. Це збігається з переведенням економіки країни на новий гос-
подарчий механізм (ринкові відносини).

В зв’язку з цим можна зазначити перспективні напрямки роботи:

1. Необхідна інформація про ступінь відставання технології кож-
ного підприємства від кращих світових технологій.

2. Доцільне доведення технології до світового рівня.
3. Досягнення зниження витрат матеріалів, енергії, трудових за-

трат.
4. Різке зниження антропогенного впливу виробництва на навко-

лишнє середовище (зменшення викидів промисловими підпри-
ємствами забруднюючих речовин у воду, атмосферу, скорочен-
ня використання отрутохімікатів у сільському господарстві).

Це можливе зниження шкідливого впливу можна умовно назва-
ти потенційним екологічним резервом (ПЕР) виробництва, покла-
деним в основу екологічного паспорта підприємства.

Екологічний паспорт включає загальні відомості про підприєм-
ство, що використовує сировину, опис технологічних схем виробу 
основних видів продукції, схем очищення стічних вод та аеровики-
дів, їх характеристики після очищення, дані про тверді та інші від-
ходи, а також відомості про наявність у країні і світі технологій, що 
забезпечують досягнення найкращих питомих показників з охорони 
природи.
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Друга частина паспорта повинна мати перелік передбачених захо-
дів, що направлені на зниження навантаження на навколишнє середо-
вище з зазначенням термінів, обсягів витрат, питомих і загальних обся-
гів викидів шкідливих речовин до і після здійснення кожного заходу.

Склад природоохоронного паспорту відображає декілька прин-
ципових моментів.

1. Перехід від вивчення наслідків (стану навколишнього середови-
ща) до детально диференційованого аналізу причин (ситуації за 
кожним окремо та групами споріднених підприємств).

2. Перехід від розгляду загального обсягу викидів до питомих показників, 
що відносяться до одиниці виробляємої продукції, що виробляється, і 
порівняння з найкращими показниками та досягненнями у світі.

Темпи вивільнення потенційного екологічного резерву можуть 
і повинні регулюватися штрафними санкціями. Визначаючи штра-
фи, необхідно приділяти увагу масштабу витрат, які необхідно 
обов’язково піддавати експертизі. Рішення, що розроблюються, бу-
дуть компромісом між бажаним та економічно можливим.

Таким чином, екологічні проблеми регіону, галузі, підприєм-
ства повинні орієнтуватися на мінімізацію впливу господарчої і ви-
робничої діяльності на здоров’я людини та природи з урахуванням 
нових досягнень науки і техніки, стану та можливостей економіки і 
конкретних особливостей природного середовища регіону.

4.2. Оцінка збитків від забруднення навколишнього 
середовища

На підприємствах чорної та кольорової металургії, хімічної про-
мисловості і енергетики витрати тільки на атмосфероочисні споруди 
досягають 20% від загальної вартості основних виробничих фордів, і 
вартість їх продовжує зростати.

Збитки від забруднення середовища відбуваються одночасно в 
декількох аспектах: моральному, естетичному, престижному, нату-
ральному, соціальному, екологічному, правовому та інших.
1. В моральному аспекті вони найбільше відчутні в погіршенні 

настрою через витрати вільного часу, призначеного для інших 
справ, негативних емоцій з приводу захворювання рідних та 
близьких, за гибелі зелених насаджень та ін.
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2. В естетичному аспекті збиток відчутний у вигляді втрати важ-
ливих для нас якостей природного середовища: красивих пейза-
жів і гармоній ландшафту, пам’яток історії та ін.

3. У престижному аспекті збитки виявляються в негативному 
ставленні людини до забрудненої ділянки його роботи або райо-
ну проживання чи міста відпочинку його сім’ї та ін.

Всі вказані вище три види збитків у більшості випадків важко під-
даються виразу в грошовій формі, але відносно легко їх можна 
визначити непрямим шляхом.

4. В натуральній формі збитки виражаються у зниженні урожай-
ності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, 
птиці, зменшенні строку служби основних виробничих фондів, 
збільшенні числа захворювань людини, тобто всі результати, як 
наслідки забруднень, можуть бути представлені в натуральних 
показниках: кілограмах, метрах, годинах, комплектах, умовних 
одиницях, що мають вартісний вираз.

5. Соціальні збитки виявляються в підвищенні захворювань, ско-
роченні тривалості життя та збільшенні витрат населення на 
боротьбу з забрудненням у домашньому господарстві, зростанні 
собівартості очищення води та інше.

Перші чотири розглянуті форми збитків дуже тісно взаємопов’язані 
і тому в економічних розрахунках їх об’єднують в одну загальну 
форму – соціальну.

6. Економічні збитки (здійснення шкоди) – це фактичні або мож-
ливі втрати, негативні зміни природи та живих істот, які утворю-
ються від якихось комбінацій, що виражаються у вартісній фор-
мі. В загальному вигляді економічні збитки стають вартісним 
виразом негативних змін у природі, суспільстві людей, неживих 
об’єктах, що відбуваються в результаті порушення екологічної 
рівноваги оточуючого середовища.

7. Правовий аспект збитків виявляється у вигляді грошових штра-
фів або санкцій і в цьому відношенні він стає як еквівалентом 
інших збитків.

За часом дії збитки можуть бути явні та приховані, а також по-
точні та прогнозні. Явні збитки порівняно легко і чітко визначають-
ся за допомогою відомих наукових методів, а приховані збитки за 
умов існуючого рівня знань без проведення спеціальних наукових 
досліджень не виявляються.
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Поточні втрати завжди існують у наш час і залежать від рівня роз-
витку продуктивних сил у даний проміжок часу, що розглядається.

Прогнозні – це збитки, які очікуються або можуть настати у 
майбутньому: їх поділяють на період від 5 років і на збитки далекої 
перспективи.

За масштабом діяльності розрізняють: глобальні збитки (вони 
охоплюють усю земну кулю); континентальні (в розмірі континенту 
або групи країн); регіональні (об’єднують ряд промислових районів 
або окремі великі міста); локальні збитки окремого джерела забруд-
нення або підприємства.

Економічні збитки класифікують за такими групами:
1. Потенційні, які не потребують витрат на їх ліквідацію у наш час;
2. Можливі, які спостерігаються за умов відсутності природоохо-

ронних заходів, що знижують викид забруднюючих речовин, 
тобто ті, що розглядаються у перспективі в результаті можливо-
го забруднення повітряного або водного джерел;

3. Фактичні (розрахункові) збитки, тобто витрати або негативні 
зміни флори та фауни, які виникають від забруднення навко-
лишнього середовища і можуть оцінюватися в грошовому вимі-
рі;

4. Попереджені збитки являють собою різницю між можливими 
та фактичними втратами, що визначаються на окремий період 
часу;

5. Ліквідовані збитки – це та частина фактичних збитків, на яку 
вони зменшуються внаслідок здійснення заходів щодо охорони 
навколишнього середовища.

4.3. Основні напрямки науково-технічного прогресу 
та їх вплив на охорону навколишнього середовища та 

раціональне природокористування

4.3.1. Використання вторинної сировини в народному 
господарстві

Відходи виробництва являють собою залишки сировини, матері-
алів, напівфабрикатів, що утворюються при виробництві продукції 
або виконанні робіт і позбавлені повністю або частково первісних 
споживчих якостей. Під відходами споживання необхідно розуміти 
вироби і матеріали, що позбавлені своєї споживчої якості внаслідок 
фізичного та морального зносу.
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Відходи виробництва та споживання, що утворюються в на-
родному господарстві, характеризують собою вторинні матеріальні 
ресурси. Їх використання розширює сировину базу промисловості і 
сприяє збільшенню обсягів виробництва.

У вигляді вторинних матеріальних ресурсів відходи використо-
вуються для виробництва нових видів продукції, яка замінює пер-
винні види сировини і матеріали.

Згідно з затвердженими у встановленому порядку нормативами, 
вони визначають ресурси вторинної сировини, які можуть бути ви-
користані у виробництві в тій чи іншій галузі.

Дані про ресурси вторинної сировини паспортизуються з що-
річним оновленням показників. У цих даних відображаються показ-
ники, що характеризують обсяги відходів, їх основні фізико-хімічні, 
механічні та споживчі якості, можливі напрямки використання і 
ціни, за якими відходи можуть бути реалізовані.

У склад ресурсів, крім відходів, що утворилися за поточний пе-
ріод, включаються відходи виробництва і споживання станом на 1 
січня поточного року.

Виходячи з соціально-економічних завдань, що визначаються 
на тривалу перспективу, комплексної програми науково-технічного 
прогресу, схеми розвитку і розміщення продуктивних сил, галузе-
вих і міжгалузевих прогнозів утворення та використання важливих 
видів відходів виробництва і споживання, міністерства і відомства 
передбачають у проектах основних направлень економічного і соці-
ального розвитку показників утворення, збору і використання важ-
ливих видів вторинної сировини.

Підприємствам (об’єднанням, організаціям), міністерствам і 
відомствам необхідно враховувати в першу чергу максимальне ви-
користання вторинної сировини, що утворюється у них за рахунок 
отримання від інших джерел. При цьому беруться до уваги дані гео-
логічних служб про можливі обсяги порід на родовищах корисних 
копалин, можливості їх комплексного використання, про рівень ви-
користання та витрат корисних копалин по експлуатаційних родо-
вищах.

Для прискорення переходу на нові маловідходні та безвідходні 
технології в усіх галузях народного господарства на базі комплек-
сної програми науково-технічного прогресу розробляються кон-
кретні заходи.
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4.3.2. Підвищення ефективності природокористування на основі 
економічних методів управління

При формуванні та подальшому розвитку системи управління у 
сфері природокористування повинні враховуватися об’єктивні при-
родні фактори (різноякісність відтворювального циклу сировинних 
ресурсів, сполучення інтересів господарської діяльності та вимог до 
збереження ресурсного потенціалу країни).

Господарський механізм природокористування включає такі 
підсистеми:
а) функціональну, що базується на економічних методах управлін-

ня: планування, ціноутворення, фінансування та кредитування, 
економічне стимулювання, господарський розрахунок;

б) забезпечуючу правове, інформаційне, наукове, кадрове, 
матеріально-технічне забезпечення.

Приблизна схема господарського механізму раціонального при-
родокористування наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

М
ет

а 
та

 
за

вд
ан

ня Задоволення потреб народного господарства та населення в 
природних ресурсах.

Забезпечення та збагачення природних багатств країни.
Поліпшення якісних характеристик навколишнього середовища.

Ф
ун

кц
іо

на
ль

на
 п

ід
си

ст
ем

и

Планування
включає організаційну структуру, показники і методи, нормативну 
базу, техніку і технологію планування
Фінансування та кредитування
включає порядок формування та використання фондів та засобів 
раціонального природокористування
Ціноутворення
включає види цін та ставок платежів за використання природних 
ресурсів: штрафні санкції за перевищення лімітів, якість продукції
Економічне стимулювання
включає матеріальні стимули за економію первинних та вторинних 
ресурсів
Господарський розрахунок
включає принципи, методи, показники оцінки господарської 
діяльності з урахуванням екологічного фактора
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Наукове забезпечення – здійснення наукових робіт та проведення 
експериментів
Кадрове забезпечення – підготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів щодо проблем природокористування
Інформаційне забезпечення – ведення обліку і контролю за 
ресурсокористуванням
Правове забезпечення – підготовка законодавчих актів, інструкцій

4.3.2.1. Планування раціонального природокористування
У наш час масштаби і темпи розвитку продуктивних сил потре-

бують особливої уваги науки і практики до проблем удосконалення 
планування, раціонального природокористування, використання 
вторинної сировини, охорони навколишнього середовища.

В умовах інтенсифікації виробництва до планування природо-
користування ставляються нові вимоги:
1) забезпечити оптимальні темпи і пропорції в розвитку груп галу-

зей, що займаються відтворенням і використанням сировини;
2) зміцнити взаємозв’язок планування природокористування з 

плануванням науково-технічного прогресу, розвитку окремих 
галузей та сфер народного господарства.

Методологія планування раціонального використання природ-
них ресурсів і охорони навколишнього середовища включає сукуп-
ність мети і завдань, принципів, методів, організаційну структуру, 
систему показників, логічну послідовність процесів і етапів, нор-
мативів, що базуються на теорії короткострокового планування 
економіки. Така методологія побудована на загальних принципах 
планування розвитку народного господарства, а також на вимогах, 
що враховують специфіку відтворення природних ресурсів та гос-
подарську діяльність у природоємких галузях.

Економічна наука і практика господарювання висувають завдан-
ня розробки та подальшого удосконалення науково обгрунтованих 
планових рішень на всіх стадіях освоєння природних ресурсів. При 
цьому органічно повинні сполучатися галузеві та територіальні ін-
тереси на всіх рівнях управління – народне господарство, галузь, 
об’єднання, підприємство.

Процес планування природокористування включає такі етапи: 
прогнозування, перспективне та поточне планування оперативне 
регулювання, облік, контроль, аналіз. За рівнями планування мож-



220

Регіональна економіка та природокористування

на виділити: народне господарство, галузь, підгалузь, об’єднання, 
підприємство, ділянки. За ресурсною ознакою планується раціо-
нальне використання матеріальних, трудових, фінансових і природ-
них (земельних, водних, мінеральних, лісових ресурсів, повітряного 
басейну) та інших ресурсів, а також засобів виробництва.

Планування за стадіями підготовки і використання ресурсів 
здійснюється за підготовчими роботами, видобуванням, первинною 
переробкою, за переділом, утилізацією вторинних ресурсів, етапами 
відтворення ресурсів.

За виробничою ознакою і функціональними підсистемами мож-
на виділити такі напрямки (види) планування:
1) планування науково-технічного прогресу;
2) виробничих потужностей та використання основних фондів;
3) виробництво основної продукції та допоміжних процесів;
4) матеріально-технічне забезпечення;
5) транспорт;
6) реалізація продукції;
7) розвиток і функціонування самої системи планування.

Всі вказані напрямки так чи інакше пов’язані з раціональним 
природокористуванням та охороною навколишнього середовища.

Ефективність планування природокористування визначається 
організаційною структурою.

В нових умовах господарювання підприємствам (об’єднанням) 
належить головна роль у плануванні і здійсненні політики ресурсоз-
береження. Для цих цілей необхідно розробляти науково обгрунто-
вані нормативи природокористування на тривалу перспективу, як 
вартісні, так і натуральні. Особливо важливою у цьому зв’язку є сис-
тема планового ціноутворення.

4.3.2.2. Ціноутворення в економічному механізмі природоко-
ристування

Ціна повинна виконувати облікові, стимулюючі перерозподіль-
ні функції з урахуванням розміщення їх внутрішніх суперечностей. 
Наприклад, ціна має відображати суспільно необхідні витрати праці 
і стимулювати їх зниження тощо. Процес поетапного вирішення за-
вдань дозволяє збільшити роль цін у господарському механізмі при-
родокористування. Має місце і практичний досвід з удосконалення 
цін у природогосподарських галузях: включення в собівартість про-
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дукції гірничої промисловості витрат на геологорозвідувальні робо-
ти, поденної плати у лісовій промисловості, плати за водокористу-
вання, витрат на рекультивацію земель.

Ряд заходів не досягли поставленої мети. Так раніше низька 
плата за воду, що практикувалась, не сприяла режиму її економії, і 
тарифи за фондокористування диференційовані були по 9 басейнах 
річок та озер колишнього СРСР від 0,10 до 2,72 к. за 1 м3). Нині в 
Україні не налагоджений облік водокористування – немає відповід-
ної вимірювальної техніки та ін. А головне, що сама людина несум-
лінно ставиться до національного добра, природних ресурсів. Тому 
одночасно з економічними повинні діяти і адміністративні, і право-
ві, і моральні заходи.

Взаємозв’язок ціноутворення з іншими економічними мето-
дами управління сьогодні особливо важливий. Система цін прямо 
пов’язана з формулюванням фінансових джерел ресурсокористу-
вання.

4.3.2.3 Фінансово-кредитний механізм природокористування
Фінансово-кредитна підсистема взаємодіє з плануванням, ці-

ноутворенням, економічним стимулюванням та виконує завдання 
утворення, розподілу та використання (включає і контрольну функ-
цію) фінансових ресурсів. Фінанси і кредит стають важливими еко-
номічними інструментами.

Безкоштовність у ресурсокористуванні, безповоротне фінансу-
вання капітального будівництва та інше послабили ефективність дії 
фінансів та кредиту на рівень освоєння природних ресурсів та самих 
грошових засобів у галузі природокористування.

Одним з джерел формування частини місцевих бюджетів, що 
пов’язані з природокористуванням, є платня за водокористування. 
Аналіз системи фінансів та тарифів водокористування в ряді регіо-
нів країни показує необхідність вирішення цих питань.

4.3.2.4. Економічний аналіз у системі управління природоко-
ристуванням

В останні роки в нашій економічній літературі, в планах та про-
грамах проведення наукових досліджень найменшу питому вагу 
мають питання комплексного аналізу ефективності виробництва та 
рівня використання природних ресурсів.
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В умовах ринкової економіки підвищується роль економічного 
аналізу, який необхідний для обгрунтування розподілів проектів 
планів з питань природокористування, виявлення резервів вироб-
ництва, усунення втрат для удосконалення господарського механіз-
му і системи управління в цілому.

У наш час ще не у відповідній мірі приділяється увага питанням 
формування та розвитку системи аналізу використання природних 
ресурсів. По-перше, доцільно визначити, які види аналізу для роз-
робки методів з удосконалення економічного механізму комплек-
сного освоєння природних ресурсів і управління ресурсозбережен-
нями необхідні. По-друге, доцільно визначити об’єкти аналізу, це 
можуть бути окремі підприємства, підгалузі, окремі види діяльності, 
такі як планування, економічне стимулювання, ціноутворення, гос-
подарський розрахунок (група видів управлінської діяльності).

На сьогодні розроблені прийоми та методи аналізу планових 
і фактичних показників планування і господарської діяльності в 
об’єднаннях та на підприємствах. Розроблені принципові умови, 
виявлені джерела і визначені завдання аналізу окремих галузей і 
регіонів народного господарства. Аналіз використання природних 
ресурсів й охорони навколишнього середовища розглядається як 
частина аналізу розвитку регіонів України.

Складність економічного аналізу використання природних ре-
сурсів полягає в тому, що одночасно з вивченням економічних явищ 
необхідно виявити тенденції та результати вияву природних зако-
нів природи з урахуванням взаємозв’язку між окремими видами 
природних ресурсів.

У паспорті підприємства (виробничого об’єднання) має місце 
спеціальний розділ “Охорона природи та раціональне використання 
природних ресурсів”, що включає підрозділи з охорони атмосферно-
го повітря, раціонального використання водних ресурсів, раціональ-
ного використання корисних копалин та відходів їх видобування та 
переробки.

В господарській діяльності підприємств при проведенні експер-
тизи нових проектних рішень пропонується використовувати таку 
схему економічного аналізу раціонального використання природ-
них ресурсів (табл. 4.2):
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Таблиця 4.2

Мета аналізу
Формування стратегії та тактики підвищення 

ефективності управління природокористуваням
Основні 

завдання аналізу
Оцінка природно-ресурсного потенціалу (країни, 
регіону, галузі)
Обгрунтування заходів щодо підвищення 
ефективності природокористування (економічних, 
науково-технічних, соціальних та ін.)
Посилення впливу НТП на рівень використання 
природних ресурсів

Основні види 
аналізу

За цілями та задвданнями використання аналізу (для 
оцінки ефективності використання ресурсів, для 
обгрунтування планів, для експертної оцінки, для 
використання нової техніки та ін.).
За об’єктами аналізу (за галузями, за родовищами, за 
територіальними комплексами, за об’єднаннями та 
підприємствами).
За видами природних ресурсів (за земельними, 
водними, мінеральними, лісовими, за вторинними 
ресурсами і відходами та ін.).
За часом використання ресурсів (за циклом 
відновлення)
За стадіями освоєння (за проектними рішеннями, 
підготовкою, видобуванням та переробкою, 
транспортуванням за умов кінцевого споживання).
За основними суб’єктами аналізу (галузеві органи 
управління, територіальні органи управління, наукові 
установи, теоретичні комісії та ін.).
За рівнями управління (країна, регіон, галузь, 
підприємство)

Основні методи 
аналізу

Порівняльний метод, фактичний аналіз, балансовий 
метод, системний аналіз, функціонально-вартісний 
аналіз

Процес аналізу
Розробка програми, накопичення даних, аналіз, 
обробка даних, узагальнення результатів, висновки та 
пропозиції

В умовах ринкової економіки зростає значення аналізу викорис-
тання виробничих ресурсів, у тому числі і природних. Підвищуєть-
ся роль сплати за ресурсокористування і системи штрафів за над-
нормовані витрати природних ресурсів.
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5. ВІДХОДИ, ЇХ РОЗМІЩЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЯ

Кругообіг речовини, захопленої технологічним процесом з на-
вколишнього середовища, здійснюється за двома системами, що ді-
ють у наш час на земній кулі:

1) утворення, переміщення і накопичення (для використання) 
продукції;

2) утворення, переміщення і накопичення відходів.

З точки зору кругообігу речовини в навколишньому середовищі, 
необхідність організації першої системи є причиною, що зумовлює 
сам процес вилучення і перерозподілу різноманітних елементів і їх 
з’єднань, друга ж система виникає тільки в тому випадку, якщо іс-
нує перша, і формується вона на базі перероблення і використання 
вже вилученої з природного середовища речовини.

Система “середовище – виробництво – середовище” має склад-
ну структуру, яка складається з окремих рівнів та ланок.

Перша – початкова ланка - пов’язана з утворенням відходів у 
процес виробничої або побутової діяльності людей.

5.1. Перший рівень системи – утворення відходів

Функціонування виробництва будь-якого виду – промислового, 
сільськогосподарського, будівельного – можливе лише за наявності 
головних умов: сировини, енергії, трудових ресурсів і відповідних 
засобів виробництва – землі, заводських або будівничих об’єктів 
і ін. На сучасному етапі розвитку техніки усяке виробництво, що 
здійснюється у сфері народного господарства, супроводжуєть-
ся утворенням певного виду продукції і деякої кількості відходів. 
Останні - це частина сировини з різноманітних причин, найчастіше 
технологічна, яка не реалізована у виробничому процесі. Крім того, 
знаряддя і предмети праці, які були використані, по закінченні дея-
кого часу стають непридатними або застарівають морально і навіть 
переходять у категорію відходів.

Від виду виробництва маса відходів, що утворюються, поді-
ляється на промислове, сільськогосподарське і будівельне сміття. 
Найбільш об’ємними ланками даного рівня є розкривні породи гір-
ничого виробництва, недовикористана сировина в промисловій гру-
пі відходів і відходи тваринництва - у сільськогосподарській групі 
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відходів. Обсяг розкривих порід, переміщених у процесі добування 
мінеральної сировини, дуже стійко зростає по мірі вдосконалення 
і використання техніки відкритих кар’єрних розробок родовищ ко-
рисних копалин. За орієнтовними оцінками, щорічно таким чином 
освоюється до 15-20 млрд твердих порід.

Специфіка другої ланки промислових відходів полягає в тому, 
що в процесі їх формування виявляється дві взаємовиключальні 
тенденції. Перша виявляється у збільшенні маси відходів у зв’язку 
з прогресуючим вилученням корисної первісної сировини і її залу-
ченням у виробництво; друга тенденція, що базується на швидкому 
вдосконаленні технології переробки вихідної сировини, виражаєть-
ся в тому, що норми накопичення відходів при виробленні одиниці 
продукції постійно зменшуються. На жаль, незважаючи на вдоско-
налення технології виробництва, зростання потреб світового госпо-
дарства в кінцевій продукції, а отже, в сировині і енергії настільки 
значне, що загальний обсяг промислових відходів збільшується до-
статньо енергійно.

Групу сільськогосподарських відходів складають відходи рос-
линництва, які являють собою неутилізовану частину біомаси куль-
турних рослин і відходи тваринництва. Основну масу відходів цієї 
групи складає саме тваринництво, оскільки в рослинництві стебла, 
бадилля і інші непродовольчі частини культур, що вирощуються, з 
успіхом перероблюються на їжу скоту.

Промислова і сільськогосподарська продукція у вигляді всіля-
ких виробів і продуктів по галузевих каналах надходить населенню, 
формуючи таким чином сферу комунального споживання. Різнома-
нітні вироби мають неоднакову тривалість “життя”, що визначається 
в одних випадках одноразовим використанням, в інших – будь-який 
виріб переходить у відходи, утворюючи при цьому нову велику гру-
пу побутових відходів.

Разом узяті ці чотири групи і утворюють перший рівень сис-
теми, об’єднаний єдиним процесом “формування відходів”. Визна-
чення кількості параметрів кожної ланки або групи даного рівня 
системи шляхом прямих вимірів маси формуючихся відходів, що 
формуються, неможливо, і відомості з цього питання добуваються 
непрямими методами – шляхом розробки норм накопичення різно-
манітних категорій побутових сільськогосподарських або промис-
лових відходів.
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5.2. Норми накопичення відходів

Нормами накопичення відходів називається їх кількість, яка 
формується на установлену розрахункову одиницю. Для побутових 
відходів – це 1 людина житлових приміщень, 1 місце для готелів, лі-
карень і ін., 1 м2 площі для магазинів тощо за певний проміжок часу 
(рік, добу). Норми накопичення визначаються як у вагових (кг, т), 
так і в об’ємних одиницях (л, м3). Для промислових відходів як роз-
рахункова одиниця приймається одиниця продукції, що випуска-
ється. для сільськогосподарської галузі – одиниця поголів’я тварин, 
або 1ц (т) продукції рослинництва.

Норми накопичення виявляються досить динамічними і зале-
жать від багатьох факторів: для побутових відходів – від співвід-
ношення міського і сільського населення, від прийнятої системи 
опалення, ступеня упорядкованості міської забудови, від кількості 
та ємності підприємств громадського призначення і ін.; для про-
мислових відходів – від рівня розвитку технології виробництва, що 
визначає ступінь використання як первинних, так і вторинних мате-
ріальних ресурсів, від глибини спеціалізації галузей і виробництв і 
від наявності або відсутності зв’язку щодо їх кооперування або ком-
бінування тощо. Для сільськогосподарських відходів – від ступеня 
переробки непродовольчої зеленої біомаси в корм для свійських 
тварин, від сортового складу культур і порідного складу тварин, від 
рівня інтенсифікації господарства і т.д.

У наш у більшості країн ведеться облік накопичення і установ-
лені норми формування, головним чином, побутового сміття, а кіль-
кість відходів, що поставляється промисловістю і сільським госпо-
дарством, часто залишається поза статистичним спостереженням. 
За суто орієнтовними оцінками маса розкривних порід, що щорічно 
вилучається з земних надр, складає 15-20 млрд т, а решта видів про-
мислових відходів оцінюється в 1,5 млрд т.

Досконало не розроблені норми накопичення відходів у рослин-
ництві. Щодо їх формування в тваринництві, то вже проведені для 
цих цілей спеціальні дослідження і в колишньому Радянському Со-
юзі, і за кордоном. У результаті розроблені диференційовані норми 
накопичення відходів. За окремими видами свійських тварин з ура-
хуванням їх стійлового або пасовищного утримання. Запропоновані 
норми були використані нами для розрахунку величини світових 
тваринницьких відходів.
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Річне накопичення побутових відходів визначається за форму-
лою:

 Q = P·m, 
де Q - річна кількість відходів, м3;
P - норма накопичення відходів;
m – чисельність населення.

Дослідження показують, що чим вищий рівень економічного 
розвитку країни і загальний обсяг виробництва, тим значніша норма 
накопичення відходів.

Загальною тенденцією, яка простежується в багатьох країнах 
світу, є зростання норм накопичення сміття в розрахунку на душу 
населення.

Середні питомі норми по ряду держав показані в табл. 5.1.

Таблиця 5.1
Норми накопичення сміття

Країни
Накопичення сміття

Кг/люд/р.
США 700-1100
СНД 360
ФРН 365
Канада 700
Швеція 280-400
Швейцарія 200
Австрія 230
Великобританія 210-240
Данія 220-260
Нідерланди 150-170
Польща 230-270

Для визначення загальної маси твердих побутових викидів на 
земній кулі можна орієнтовно прийняти для таких регіонів, як Аф-
рика, Південна Америка, Азія і Океанія, норму накопичення, яка 
дорівнює 150 кг на 1 людину в рік. В СНД, США і деяких європей-
ських країнах, де подібні відомості відсутні, норма накопичення в 
розрахунках визначається в 250 кг/люд/р. (табл. 5.2).
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Таблиця 5.2
Накопичення побутових відходів

Континент
або країна

Населення, млн люд Відходи, млн т
загальне міське загальне міське

І. За нормою накопичення = 150 кг/люд/р.
Африка 364 52,9 54,6 7,9
Південна Америка 300 92,1 45,0 13,8
Азія 154 299,0 323,1 44,8
Океанія 20 13,4 3,0 2,0

ІІ. За нормою накопичення = 250 кг/люд/р.
Північна Америка 233 82,6 197,0 90,8
Європа 469 281,0 117,3
СНД 250 144,0 90,0 36,1
Разом 3 538 864,3 830,0 191,4

Щорічно у світі утворюється близько 830 млн т побутових відхо-
дів, причому близько 270 млн т концентрується у фокусних точках 
міст. Саме ця кількість являє собою особливу загрозу навколишньо-
му середовищу і потребує централізованих заходів для знешкоджу-
вання.

НТП і збільшення сфери споживання, характерні для сучасної 
епохи розвитку людства, в якості одного з наслідків породжують 
величезну масу відходів, що постійно збільшується. Про масштаби 
цього процесу свідчать такі дані. Щорічно в США утворюються, за 
різними джерелами, від 3,5 до 4,3 млрд т твердих відходів, з яких 
приблизно половина припадає на частку сільськогосподарських від-
ходів; 1,7 млрд т складають вскришні породи гірничодобувної про-
мисловості; від 200 до 360 млн т – побутові відходи населення і ре-
шту частину складають відходи обробної промисловості.

В СНД за приблизними даними маса побутових відходів дося-
гає 90 млнт/р., промислових – від 1,0 до 1,2 млрд т/рік, відвальні 
породи гірничих розробок – близько 6 млрд т/рік. У Німеччині ця 
величина наближається до 260 млн т, у тому числі міського сміття 
утворюється 68 млнт/р.

У багатьох країнах світу середній річний приріст формування 
маси викидів складає 2-3%, а для деяких держав цей показник вияв-
ляється значно більшим. Наприклад, у США, де обсяг накопичення 
відходів усіх категорій є рекордним у масштабах земної кулі, він що-
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річно зростає на 15% і до кінця поточного століття очікується збіль-
шення загальної маси відходів у 2,46 раз.

Одночасно із зростанням обсягу накопичення відходів відбу-
ваються надто помітні зміни їх структури, пов’язані перш за все з 
виникненням нової технології і появою нових видів матеріалів. У 
країнах з високим рівнем економічного розвитку у відходах побуто-
вого походження різко зростає частка паперу, пакувальних матеріа-
лів, склотари і в той самий час знижується кількість харчових про-
дуктів. Наприклад, сьогодні побутові відходи в Москві на 35-40% 
складаються з паперу, на 30-40% - з харчових відкидів, але 1-4% при-
падає на скло і металобрухт і т. ін.

У складі побутових відходів папір складає 50% у США і до 65% 
у Великобританії.

За рахунок накопичення більш легких фракцій – паперів, паку-
вальних засобів і ін. – вага відходів постійно знижується, і цю об-
ставину доводиться враховувати при організації системи вивезення 
або переміщення сміття.

5.3. Другий рівень системи – розміщення відходів

Транспортування відходів від джерел утворення до систем їх 
захоронення або використання відбувається звичайно на коротку 
відстань і тим більше вона потребує величезних витрат праці, тран-
спортних засобів і капіталовкладень.

Серед чисельних фактів і джерел забруднення природного се-
редовища і його подальшої антропогенної модифікації відходи віді-
грають важливу роль. У значній мірі ця роль визначається тим, в 
яких масштабах і в якому вигляді надходять відходи до природних 
систем. Якщо відходи розсіюються в природних системах, утворюю-
чи невисокі концентрації, біологічні механізми, регуляції, що діють 
у природних комплексах, справляються з завданням знешкодження 
відходів, і симптоми забруднення сфери життя при цьому відсутні. 
Такий стан справи з побутовими відходами у сільській місцевості 
або з відходами тваринництва в умовах контролю над випасами. У 
цей же час в останнє десятиліття відбувається прискорена концен-
трація промисловості і населення у величезних містах-агломераціях 
здійснює різко локалізовані на обмежених просторах джерела ма-
сового утворення відходів. Практично усі міські ландшафти у наш 
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час виявляються “перевантаженими” відходами власного функціо-
нування.

Оскільки критичні рівні здатності цих систем щодо самоочи-
щення давно вже пройдені, надто висока концентрація цих відходів 
призводить лише до негативних наслідків.

Якщо проаналізувати розміщення відходів, що накопичують-
ся за ланками першого рівня системи (перший рівень – утворення 
відходів), з’ясовується, що суворо локалізованим або фокусним 
розміщенням характеризується велика частина промислових і бу-
дівничих відходів, а також відходи тваринництва при стійловому 
утриманні тварин. Рослинницькі відходи мають дисперсем розмі-
щення так само, як і відходи свійських тварин в умовах їх випасу. 
Побутові відходи можуть накопичуватись у дуже значних обсягах 
у межах міських поселень, але можуть і не утворювати небезпечних 
концентрацій, як це спостерігається при сільських типах поселень.

Як показують розрахунки, з точки зору санітарного стану на-
вколишнього середовища, небезпечними за характером розміщення 
слід визнавати всі промислові відходи (крім маси розкривних по-
рід) 7,5 млрд т відходів тваринництва і 350-400 млн т міського по-
бутового сміття.

Особливу проблему утворюють величезні маси відходів, що 
формуються в урбанізованих або індустріальних зонах ряду держав. 
Так, тільки з землі Північний Рейн – Вестфалія в Німеччині, де роз-
ташовується величезний в Західній Європі гірничо-промисловий 
вузол Рура, утворюється щорічно більше 60 млн т всяких відходів. 
З Москви у 1995 р. було вивезено більше 7,8 млн м3 або 1,4 млн т 
сміття побутового походження, і ця кількість продовжує зростати. 
В США тільки в містах кожного року накопичується 190 млн т від-
ходів, що надходять від населення. Близько 3 млн т сміття викидає 
щорічно Лондон тощо. У Відні в 1998 р. було накопичено 9,5 млн м3 
сміття.

5.4.Третій рівень системи – знешкодження відходів

Даний рівень включає в себе різноманітні комплекси заходів су-
часного знешкодження сміття.

До цих пір існує уява про відходи, як про досадне ускладнення 
обставин, які є наслідком будь-якого виробництва. Однак неутилі-
зована сировина або викинуті непотрібні вироби і продукти містять 
багато дуже цінних компонентів, які можуть бути повністю регене-
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ровані або утилізовані промисловістю і сільським господарством. 
Значна частина сміття може служити додатковим джерелом палива 
і енергії. Тому система знешкодження відходів. з точки зору охорони 
навколишнього середовища, повинна бути не тільки бездоганною в 
санітарно-гігієнічному відношенні, вона повинна базуватися на уяві 
про відходи як про важливу сировину, що дозволяє скоротити дефі-
цит матеріальних енергетичних ресурсів суспільства.

В умовах раціональної організації господарства це завдання 
може бути вирішене тільки на основі повної утилізації всієї маси 
відходів, що утворюються, тобто шляхом вторинного залучення їх 
у процес виробництва. При цьому на третьому рівні системи відбу-
вається замкнення кругообігу речовини і її часткове повернення у 
природне середовище. Певна кількість речовини потрапляє до вто-
ринної переробки у вигляді сировини або енергії, виконуючи таким 
чином новий цикл міграції по виробничих ланках кругообігу.

Кількість витрат, які неминучі при такому переміщенні речовин 
по різноманітних рівнях системи, так само, як і інтенсивність круго-
обігу, залежить від рівня розвитку технології виробництва і в першу 
чергу від загального стану національної економіки. Справа в тому, 
що повна утилізація всієї маси відходів, що формуються по різнома-
нітних виробничих каналах в теперішній час виявляється не тільки 
проблемою технологічною, але й економічною. Багато засобів реге-
нерацій металів, отримання вуглеводнів з органічної частини відхо-
дів шляхом піролізу або газифікації, а також інші методи газифікації 
надто дорогі, і вторинна сировина, яку отримують, є неконкуренто-
спроможною порівняно з первісною сировиною.

Необхідно мати на увазі такі обставини. В екологічних розра-
хунках вартості утилізації сміття не береться до уваги вартість тієї 
шкоди, яку завдають навколишньому середовищу накопичувані 
купи відходів. Усування подібного недопрацювання економічного 
обліку сприяло б правильній оцінці вторинних матеріальних ресур-
сів, що отримуються з відходів.

За умов правильної системи знешкодження відходів вибір най-
більш раціональної схеми утилізації в багато чому залежить від 
структурних особливостей сміття. Гетерогенна в цілому маса відхо-
дів підрозділяється в залежності від можливості їх регенерації або 
складування на такі категорії:
1. Органічна утильна сировина – харчові викиди житлових забу-

дівель, підприємств громадського харчування, відходи харчової 
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і консервної промисловості, сільськогосподарські відходи тощо. 
Ця категорія викидів розкладається в природних системах най-
більш швидко, що визначає забруднення повітря, грунтових та 
поверхневих вод, грунтів.

2. Вторинна сировина – папір, металобрухт, кістки, скло та ін., що 
передається в подальшому відповідним галузям промисловості 
для регенерації.

3. Паливні неутильні речовини – гума, деревина, неутильний па-
пір та ганчірки, шкіра, поліетиленова упаковка і інші предмети, 
які не можуть бути знешкоджені ніяким іншим способом, крім 
спалювання.

4. Баласт – бите каміння, черепки, ремонтне, будівне сміття і інше, 
що майже завжди використовується для засипання природних і 
антропогенних викопів – канав, кар’єрів, шахт, боліт і ін.

5. Радіоактивні відходи, що виникають в атомній енергетиці, в 
деяких галузях машинобудування, у спеціалізованих науково-
дослідних лабораторіях.

6. Особливо токсичні відходи – ціаніди, з’єднання ртуті, арсену 
тощо, тобто речовини в рідкому, газоподібному або твердому ста-
ні, що утворюються на різноманітних технологічних стадіях пере-
робки первинної речовини в багатьох галузях промисловості.

Дві останні групи відходів, мають серйозну загрозу існуванню 
людини потребують особливо старанної науково обгрунтованої сис-
теми контролю за знешкодженням.

5.5. Методи знешкодження відходів

Відомі на сьогоднішній день і методи, що застосовуються в прак-
тичній діяльності, можна об’єднати у три групи:
1. Ліквідаційні. Це ті, що застосовуються виключно з метою ізо-

лювання і по можливості знищення зростаючої маси відходів 
без використання цінних речовин, які в них містяться. До цієї 
категорії належать дуже широко запроваджені у наш час методи 
захоронення сміття на звалищах різноманітного типу, як від-
критих, так і удосконалених (багатоярусних, із земляним пере-
криттям); спалення відходів у спеціальних пічках, часто дуже 
величезних за потужністю, використання сміття як баласту для 
вирівнювання негативних форм рельєфу тощо. До цієї ж групи 
методів відносяться методи, що застосовуються в багатьох ра-
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йонах земної кулі скидання відходів у прибережні акваторії мо-
рів і навіть внутрішні водоймища, заповнення ними вироблених 
кар’єрів або шахт.

2. Частково ліквідаційні. Вони передбачають сортування маси від-
ходів на спеціальних заводах для виділення найбільш легко ути-
лізованих категорій сміття – вторинної сировини, органічних 
частин. Основна частина сміття спалюється.

3. Утилізаційні методи. За їх допомогою використовуються усі 
складові частини сміття – вторинна сировина, паливні части-
ни, органічні речовини. Технологія подібної переробки відходів 
опирається на діяльність високомеханізованих сміттєперероб-
них заводів (виробничі потужності яких зростають). Повна ути-
лізація відходів досягається у результаті складного закінчено-
го циклу виробничих процесів – сортування, з застосуванням 
магнітної сепарації і дроблення, біологічної переробки, піролізу 
або газифікації органічних речовин, спалення неутилізованих 
частин для отримання пари або енергії, використання вторинної 
сировини.

Найбільш сильний негативний вплив на якість навколишнього 
середовища мають відходи, усунуті ліквідаційними методами.

Знешкодження відходів шляхом захоронення їх на різноманіт-
них смітниках базується на явищі природного самоочищення за-
брудненого грунту. Застосування відходів і їх подальше, як прави-
ло, дуже тривале розкладення, утворюють, по суті, новий грунтовий 
шар. Однак далеко не усі види відходів можна ізолювати в грунті, не 
викликаючи одночасно погіршення якості природних комплексів.

Токсичні речовини, металобрухт, гума, шлами очисних споруд і 
багато інших речовин не підлягають захороненню на звичайних зва-
лищах, а потребують організації особливих спеціалізованих об’єктів 
для свого знешкодження, оскільки їх розклад викликає різке за-
бруднення грунтових вод і грунту.

У техногенному кругообігу речовини ліквідаційні методи зне-
шкодження відходів стають кінцевою ланкою, замикаючою круго-
обіг, оскільки речовина знову повертається у природне середовище. 
Але її фізичний стан корінним чином відрізняється від тих форм, в 
яких вона існувала у природі до залучення у виробництво. Основна 
частина елементів і з’єднань, що містяться у закладованому смітті, 
з плином часу, під дією біохімічних реакцій набувають міграційної 
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здатності і знову залучаються до кругообігу. Інтенсивність його при 
цьому надзвичайно слабка. Багато компонентів відходів (скло, мета-
лобрухт, кераміка, кістки) можуть консервуватись у грунті на багато 
століть і таким чином вибувати зовсім з кругообігу.

Переважна частина твердих відходів (від 60 до 90%) у наш час 
накопичується на відкритих звалищах, де вони збираються стихій-
но, без обліку їх виникнення, ступеня токсичності, умов природно-
го знешкодження тощо. Антисанітарний стан таких місць і їх різ-
кий негативний вплив на якість повітряного басейну, грунтових і 
поверхневих вод і продуктивного грунтового шару загальновідомі. 
Неупорядковані звалища стають ідеальним місцем для розмножен-
ня комах і гризунів, сприяючи тим самим виникненню інфекційно 
небезпечних осередків; вони поширюють пил, дим, запах. Для їх ор-
ганізації необхідно відчуження значних за площею продуктивних 
земель. Згідно з дослідженнями з 1 га звалища потужністю до 10 м 
щорічно вимивається у грунтові води до 2110 кг хлоридів і 1070 кг 
натрієвих солей. При дослідженні 580 звалищ у Швейцарії вияви-
лось, що 71% з них викликає забруднення повітря, 76% служать роз-
садниками гризунів, а 25% пожежонебезпечні.

Тим більше, що навіть у розвинутих в економічному відношенні 
країнах знешкодження сміття відбувається, головним чином, за раху-
нок так званої “ізоляції” на відкритих звалищах. Наприклад, у Німеч-
чині 63% усіх відходів концентрується у таких місцях, у США – 90%, 
в Австрії – 30% тощо. Ще вищий цей показник в країнах, що розви-
ваються, де економічні труднощі відвертають увагу від проблеми пра-
вильного знешкодження сміття.

Достатньо прості за організацією і в той самийе час набагато 
більш гігієнічні і удосконалені звалища, де сміття вкладається в де-
кілька ярусів, утрамбовується і засипається землею. В подальшому 
на закритих звалищах можна проводити лісові насадження, повер-
таючи ландшафту його естетичну привабливість. Але такі звалища 
утворюються лише при наявності вільних земель, на певній від-
стані від житлових забудівель, в умовах водонепроникних грунтів 
або низького розміщення підземних вод. Використовувати грунт 
подібних накопичень, що перегнивають, неможливо, тому що він 
виявляється дуже забрудненим. У результаті виникає дефіцит зе-
мельних угідь поблизу урбанізованих зон, і практично повна неути-
лізованість відходів примушує розглядати удосконалені звалища як 
і дешевий, але нераціональний метод знешкодження.
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Велика кількість сміття часто спалюється на відкритому пові-
трі, щоб ліквідувати надмірне накопичення відходів в одному місці. 
Тільки в США таким чином знищують 45% міського сміття. А всьо-
го у світі спалюють без використання тепла близько 20% загальної 
маси побутових відходів, тобто 180-150 млн т. Але цей метод зне-
шкодження відходів далеко не нешкідливий. При спалюванні в по-
вітря планети надходить 255 тис. т сірчаного газу, 210 тис. т соляної 
кислоти, 90 тис. т окисів азоту і інші газоподібні з’єднання. Просте 
спалювання твердих побутових і промислових відходів, яке часто 
диктується нелбхідністю швидкої ліквідації їх зростаючої маси, ви-
являється нераціональним заходом не тільки тому, що при цьому 
існує небезпека забруднення повітряного басейну. В умовах заго-
стреногося дефіциту енергії сміття може виступати і як додаткове 
енергетичне джерело тепла, яке виділяється при його спаленні, воно 
належить обов’язковому використанню.

Утилізаційні методи знешкодження відходів у наш час набува-
ють все більшого поширення. Будь-яка утилізація передбачає попе-
реднє сортування гетерогенної за властивостями і видами маси від-
ходів і потім послідовну диференційовану обробку.

На заводі з переробки відходів одночасно здійснюється декілька 
варіантів утилізації відробленої сировини: органічна частина від-
ходів підлягає компостуванню, вторинна сировина (металобрухт, 
утильний папір, ганчір’я і ін.) надходить у регенерацію, паливні, 
але неутильні частини сміття спалюються, і при цьому тепло, яке 
виділяється, використовується для виробництва пари або електро-
енергії. Зола і шлаки в подальшому використовуються для утворен-
ня асфальтових шляхових блоків, для засипання викопів грунту і в 
інших цілях.

Компостування є біотермічним засобом знешкодження відхо-
дів. У природних умовах сміття підлягає дії особливих термофіль-
них мікроорганізмів, які окислюють органічні речовини, виділя-
ючи при цьому значну кількість тепла. Маса, що перероблюється, 
саморозігрівається до температури порядку 60-70°. На 1 кг сміття 
може виділитись до 1260 кДж тепла, яке розкладає складні органіч-
ні з’єднання на більш прості, але більш стійкі і нездатні до гниття 
з’єднання. Таким чином, органічна речовина відходів перетворю-
ється в компост, близький за складом і властивостями до гумусу. 
Він виявляється найціннішою сировиною для проведення хімічних 
сільськогосподарських заходів, оскільки містить за вагою 2,5-3,0% 
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азоту, фосфору і калію, 6% вапна і 25-30% вуглецю (в розрахунку на 
суху речовину). При внесенні 30 т компосту на 1 га угідь у грунт до-
датково вноситься до 435 кг поживних речовин і до 1000 кг вапняку. 
За вмістом мінеральних добрив компост лише трохи поступається 
гною, а за вмістом вапняку – навіть перевищує його.

Компостування відбувається як в особливих штабелях на від-
критому повітрі, так і в спеціальних біотермічних критих камерах.

Питома вага органічних залишків у побутових відходах може іс-
тотно змінюватися в окремих країнах і навіть в окремих містах. Напри-
клад, у Великобританії вони складають 15% загальної маси сміття, в 
Нідерландах – 29%, у США - 68%, у Швейцарії – 50%, у Польщі – 37%. 
Для компостування можна використовувати виключно побутове сміт-
тя, оскільки в промислових відходах можуть знаходитись токсичні або 
отруйні речовини.

На Московському сміттєпереробному заводі потужністю 500 
тис. м3 з побутового сміття щорічно отримують 60 тис. т компосту, 
який іде на удобрення сільськогосподарських угідь. Одночасно ви-
робляється 60 тис. т пари.

Спалювання маси відходів (без використання тепла, що виді-
ляється) вперше було пристосовано в Англії в 1876 р., але широке 
розповсюдження цей метод отримав лише у 60-роки ХХ століття, 
коли технічний прогрес дозволив утворити принципово нові кон-
струкції сміттєспалювальних печей, обладнаних спеціальними при-
ладами для усування золи, очищення газових викидів тощо. Більше 
40% міст світу з населенням більше 1 млн чол. і 50% європейських 
міст цієї категорії мають подібні заводи.

Теплотворність сміття достатньо висока і вона продовжує зрос-
тати по мірі зміни структури його складових. Так, за дослідженнями 
ЕРА (США) побутове сміття має в середньому теплотворну здат-
ність 12,1 кДж/кг, що порівнюється з теплотворністю бурого ву-
гілля. Приблизно такими же величинами вимірюється енергетична 
можливість міських відходів у Варшаві. Однак буре вугілля містить 
у 2,5 рази більше вологи і у 10-20 разів більше сірки, і ця обставина 
збільшує енергетичну цінність відходів.

У середньому з 1 т відходів можна отримати 1000 кг пари і 150 
кВт електроенергії, хоча ці параметри змінюються в залежності від 
складу відходів і потужності підприємств. Після спалення залиша-
ється від 40 до 50% за вагою тепла і шлаку. У наш час вважається, що 
місто з населенням у 500 тис. чол. може дати 1000 т відходів у день, 
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і ця кількість здатна на 7% покривати витрати в паливі для енерго-
блока потужністю 500 мВт.

У зв’язку зі зміною структури відходів відбувається збільшення 
їх теплотворної здатності. За розрахунками спеціалістів у Німеччи-
ні 10 років тому вона складала 800-1500 ккал/кг, в наш час досягла 
2500 ккал/кг, а до кінця століття зросте до 3300 ккал/кг.

За ступенем утилізації тепла заводи підрозділяються на дві групи:
1) ті, що не використовують тепло – це невеликі підприємства, що 

епізодично працюють;
2) ті, що використовують тепло для виробництва пари або електро-

енергії.

Цей процес здійснюється на середніх за потужністю (близько 
100 т/доб) і великих (більше 200 т/доб) підприємствах неперервно-
го циклу, причому в печах може спалюватися не тільки одне сміття, 
але і інша паливна сировина (мазут, газ, вугілля). Дефіцитність ба-
гатьох традиційних видів органічного палива змушує більш серйоз-
но оцінювати енергетичні можливості відходів.

У ряді європейських країн використання енергії при спалюван-
ні сміття здійснюється вже багато років. В Амстердамі протягом 60 
років сміття спалюють у парових генераторах високотемпературних 
турбін. При цьому виробляється близько 6% енергії, яка спожива-
ється містом. Застосування цього методу в Німеччині дозволяє по-
кривати більше 20% побутового споживання електроенергії в ціло-
му по країні.

Розрахунки американських вчених також свідчать про дуже сер-
йозні перспективи енергетичного використання відходів. Паливні 
категорії сміття у відходах США обчислюються орієнтовно вели-
чиною в 136 млн т, а їх теплотворна здатність 54,7 млн т вугілля з 
низьким вмістом сірки або 29 млн т нафти.

Всього у світі щорічно спалюється промисловими засобами 
близько 6% побутового сміття (50 млн т), що дає світловому госпо-
дарству 7,5 млрд кВт/г енергії і 500 тис. т пари.

В останні роки розроблена технологія виробництва з органіч-
них частин відходів газу та нафти при допомозі піролізу. Технологія 
переробки сміття на піролізних установках зводиться до такої схе-
ми: після дроблення та сушіння із сміття вилучають усі неорганічні 
частини, а решта маси нагрівається до температури більше 485° без 
доступу кисню. Як показують експериментальні дані, з 1 т органіч-



238

Регіональна економіка та природокористування

них відходів у процесі піролізу добувається 160 л нафти з низьким 
вмістом сірки, 70 кг вугілля, що за теплотворністю не поступається 
кам’яному вугіллю, і деяка кількість газу. Однак отримана при цьо-
му нафта має достатньо низьку теплотворність (близько 58% при-
родної), і її не можна використовувати для виробництва бензину, 
мазуту і мастильних матеріалів.

Газ з відходів має теплотворну здатність у 3730 кДж/ м3, а су-
путні хімічні з’єднання не дозволяють застосовувати його як газо-
турбінне паливо. До тих пір, доки не буде розроблена більш сучасна 
технологія піролізу відходів, газ та нафту, видобуті з відходів, мож-
на використовувати лише у вигляді домішок до палива на сміттєс-
палювальних заводах.

Вартість переробки відходів шляхом піролізу набагато дешев-
ша, ніж їх спалювання на спеціалізованих заводах, і в той же час цей 
спосіб більш сприятливий по відношенню до навколишнього серед-
овища.

Сміттєспалювальні заводи, на яких здійснюється ліквідація 
відходів без попереднього розділення їх на категорії для подаль-
шої утилізації, широко утворюються в колишньому Радянському 
Союзі. Вони мають високу виробничу потужність, майже цілком 
механізовані і, отже, повністю відповідають потребам очищення на-
вколишнього середовища від непотрібних і шкідливих накопичень. 
Для запобігання витоку при спалюванні сміття газоподібних полю-
тантів на заводах встановлюють особливі газоочисні споруди (елек-
трофільтри і т. ін.). Тепло, яке виділяється, використовується для 
опалення.

Розрахунками встановлено, що економічно ефективно будувати 
сміттєпереробні заводи у великих містах з населенням на менше 1,5-
2 млн чол., при яких щорічне находження відходів буде близь 400-
500 тис. т у рік. При цьому на базі заводу утворюються розвинуті 
теплично-парникові господарства.

Обмеженість первісних матеріальних ресурсів примушує роз-
глядати багато категорій відходів як дуже важливе сировинного 
джерела. Металобрухт, папір, ганчір’я і інші види непотрібної про-
дукції при організації їх збирання, віддалення і утилізації можуть 
бути повторно включені у виробництво. Вторинна сировина скла-
дає за обсягом 15-25% загальної маси відходів, а в деяких випадках 
цей показник виявляється ще значнішим.
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Про сировинні можливості сміття свідчать такі факти: в США 
половину міді, що виробляється, і третина виплавленого алюмінію 
отримують із вторинної сировини, а за окремими елементами частка 
регенерованої речовини складає у відсотках (%): сурма – 61, сви-
нець – 35, золото - 29, залізо - 28, олово – 26, нікель – 24, ртуть – 21, 
срібло – 21, платина – 25, цинк – 5, вольфрам – 3 тощо.

Розміри регенерації залежать від тривалості “життя” виробу, 
темпів зростання його виробництва і споживання кінцевого виду 
виробу.

Величезні маси вторинної сировини зконцентровані в старих ав-
томашинах. Тільки в США щорічно потрапляє на звалища близько 
7 млн старих автомашин, в яких консервується приблизно 23 млн т 
різноманітних речовин. Всього в наш час у країні можна запустити в 
переробку до 20 млн застарілих і накопичених на звалищах машин, 
тобто близько 65 млн т вторинної сировини.

Загальний метод утилізації викинутих автомобілів, розбирання 
деталей або пакетування – досить трудомістка і дорога операція. В 
Німеччині утворений спеціальний завод, що перероблює у рік до 
200 тис. автомашині на якому застосована нова технологія, що різко 
скорочує втрати металу і час на утилізацію однієї машини. В Бельгії 
для переробки машин застосовують рідкий азот, під дією якого за-
лізо і сталь стають ламкими і піддаються подрібненню і сепарації; в 
Японії була сконструйована високотемпературна піч (“карбек’ю”), в 
якій досягається диференційована виплавка цинку, свинцю, алюмі-
нію і слабоокислювальної сталі.

Майже половину усіх міських відходів складає папір. Аналіз 
його сировини і енергетичних можливостей вказує, що на виробни-
цтво 1 кг паперу витрачається 48,6 кДж енергії, а при його спалю-
ванні виділяється лише 17,2 кДж/кг.

Отже, при спалюванні макулатури втрачається безпосередньо 
64% енергії, і тому паперові відходи раціональніше використовува-
ти як вторинну сировину, а не для виробництва енергії.

В сільському господарстві нині діють інші методи знешкоджен-
ня відходів. Загальну масу відходів дають тваринницькі господар-
ства, де скот утримується в санітарних умовах. Відходи, що виника-
ють у рослинницьких галузях сільського господарства, в основному 
або перероблюються на силос, або згодовуються худобі, або ком-
постуються, але деяка їх частина також надходить на звалища, де 
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і перегниває. Однак, і за обсягом, і за ступенем дії на навколишнє 
середовище ці відходи не йдуть ні в які порівняння з відходами тва-
ринницьких господарств.

Величина відходів тваринного походження дорівнює 21 млрд т. 
Ця маса знешкоджується єдиним способом – за рахунок природно-
го розкладення і мінералізації в грунтовому шарі. При стійловому 
утриманні скота відходи збираються і використовуються у вигляді 
органічних добрив на сільськогосподарських угіддях, при пасовищ-
ному - вони розсіюються і знешкоджуються стихійно, не змінюю-
чи при цьому напрямку міграції органічної речовини в природному 
кругообігу.

Масштаби міграції визначаються досить високими параметра-
ми: у грунт щорічно у процесі мінералізації тваринницьких відхо-
дів, надходить одних тільки азотних з’єднань до 100-105 млн. т. При 
цьому відбувається мікробіологічне розкладення і гідроліз азотов-
місних органічних речовин і в результаті утворюються нітрати, які 
добре вимиваються. В слабогумусових грунтових різновидах або в 
присутності деяких пестицидів вміст нітратів у продуктивному шарі 
різко зростає. Якщо в невеликих дозах ці з’єднання не викликають 
помітних порушень у грунті, то при перевищенні певного рівня 
концентрації нітратів виникає зруйнування структури грунту, по-
силюється ерозія, а в глиняних грунтах відбувається ущільнення і 
затвердіння продуктивного шару.

Вирощені на таких грунтах овочі характеризуються вкрай ви-
сокими рівнями концентрації нітратного азоту, що досягають іноді 
0,2-0,5%. Подальшим шляхом мікробіологічних перетворень нітра-
ти можуть перетворюватись у високотоксичні нітрати, потенційно 
небезпечні і для людей, і для свійських тварин. Це примушує з осо-
бливою ретельністю контролювати норми внесення гною у грунт.
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6. ВПЛИВ ПІДПРИЄМСТВА НА НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ (ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ)

6.1. Вплив підприємства на навколишнє середовище

6.1.1. Екологічний паспорт підприємства
Екологічний паспорт підприємства – це комплексний документ, 

який являє собою правову характеристику взаємовідносин підпри-
ємства з навколишнім середовищем. Екологічний паспорт містить 
загальні відомості про підприємство, яке використовує сировину, 
опис технологічних схем вироблення основних видів продукції, 
схем очищення стічних вод і аеровикидів, їх характеристики після 
очищення, відомості про тверді та інші відходи, а також відомості 
про наявність у світі технологій, які забезпечують досягнення най-
кращих питомих показників з охорони природи.

Друга частина паспорта містить перелік заходів, що плануються 
і які направлені на зниження навантаження на навколишнє серед-
овище з вказівкою строків питомих та загальних обсягів шкідливих 
речовин до і після здійснення кожного заходу.

Екологічний паспорт відображає декілька принципових момен-
тів:
- перехід від вивчання наслідків (стан навколишнього середови-

ща) до детального диференційованого аналізу причин (ситуація 
за кожним окремим і групами однакових підприємств);

- перехід від розгляду загального обсягу викидів до питомих по-
казників, які відносять до одиниці виробленої продукції та зі-
ставлення з найкращими показниками, що досягнуті у світі.

Екологічна характеристика підприємства припускає оцінку 
прогресивності технологій, повноту використання сировини та па-
лива, застосовані схеми очищення стічних вод та аеровикидів, ха-
рактеристику потоків, які відходять від води та газу, території, що 
відчужується, загальну економічну оцінку шкоди, яку завдає під-
приємство навколишньому середовищу, і деталізацію цієї оцінки за 
видами продукції і технологічними процесами.

Програма заходів щодо зниження навантаження на навколиш-
нє середовище повинна передбачати перспективну стратегію і най-
ближчий план з вказівками термінів реалізації, обсягів, необхідних 
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витрат, обсягів зниження викидів і їх концентрації, які були досяг-
нуті. зниження шкоди для навколишнього середовища. В багатьох 
випадках необхідні технічні рішення відомі і реалізовані у світовій 
практиці, а також на передових вітчизняних підприємствах. Про-
блема їх втілення вже не є науковою, а організаційною та економіч-
ною.

Показники впливу підприємств на весь стан навколишнього 
природного середовища
1. Екологічність продукції, що розробляється (частка продукції з 

покращеними екологічними показниками: випуск екологічно 
чистої продукції).

2. Вплив на водні ресурси (обсяги води за різноманітними дже-
релами; використання води на виробничі цілі; обсяги води, яка 
передається іншим підприємства і організаціям; стічні води, що 
були скинуті; частка забруднених стічних вод; концентрація 
шкідливих речовин у забруднених стічних водах; ступінь очи-
щення стічних вод; зміна обсягів і якості стічних вод).

3. Вплив на повітряні ресурси (обсяг використаного атмосферно-
го повітря; кількість шкідливих речовин за видами і джерелами; 
кількість шкідливих речовин, що поступають на очисні споруди; 
частка знешкоджених шкідливих речовин від загальної кількос-
ті, шкідливих речовин, які поступають в атмосферу після очи-
щення за видами; зміна обсягів і якості викидів шкідливих речо-
вин в атмосферу у порівнянні з попереднім періодом).

4. Вплив на матеріальні ресурси і відходи промисловості (обсяг 
утилізованих шкідливих речовин, що були видобуті з шкідли-
вих вод, кількість твердих відходів, що утворюють кількість ути-
лізованих твердих відходів, ступінь вилучення основних компо-
нентів з мінеральної сировини).

5. Вплив на земельні ресурси (коефіцієнт забудови – відношен-
ня площі, яка зайнята під споруди і будівлі, до загальної площі 
підприємств; обсяг продукції підприємств, який випускається 
з одного гектара землі; співвідношення основних, допоміжних 
і обслуговуючих площ; величина виробничої площі на одного 
робітника, одиницю обладнання, агрегату; загальна площина 
або протяжність комунікацій, під’їзних шляхів, водопостачання, 
каналізації, енергопостачання; площа земель, які відводяться 
під культурне, побутове і житлове будівництво; частка площі, 
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яка зайнята під відходи підприємства; частка площі, яку займає 
санітарно-захисна зона; площа рекультивованих земельних на-
ділів).

У ролі покупців організаційно-технічного рівня природоохо-
ронної діяльності підприємства можна виділити:
1. Оснащення джерел забруднення очисними спорудами (кіль-

кість джерел шкідливих викидів; кількість неорганізованих дже-
рел шкідливих викидів).

2. Пропускна здатність, яку мають очисні споруди (кількість і 
потужність основного технологічного обладнання, функціо-
нування якого супроводжується виділенням певних видів за-
бруднення; частки певного виду забруднення, яке виникає при 
виробництві одиниці основної продукції; кількість і потужність 
природоохоронного обладнання, яке призначене для очищення 
певних видів забруднення).

3. Прогресивність очисного обладнання, що застосовується (КПД 
застосованого очисного обладнання, частка очисного обладнан-
ня з високими ККД, частка шкідливих викидів, які очищені на 
обладнанні з високими ККД).

4. Контроль за функціонуванням очисного обладнання (рівень за-
безпеченості очисного обладнання контрольно-вимірювальною 
апаратурою; коефіцієнт фактичного використання контрольно-
вимірювальної апаратури; частка прогресивних приладів у за-
гальній кількості контрольно-вимірювальних приладів, які 
застосовуються; частка очисних споруд, які працюють під контр-
олем прогресивних приладів; частка очисного обладнання, яке 
працює під централізованим контролем над викидами; в загаль-
ній кількості обладнання, яке працює під контролем).

5. Раціональність існуючої організаційної структури природоохо-
ронної діяльності (наявність природоохоронних служб і відді-
лів; рівень централізації управління природоохоронною діяль-
ністю; оперативність керівництва природоохоронних служб і 
відділів при прийнятті рішень; оснащеність природоохоронних 
служб і відділів обчислювальною технікою; інформаційна забез-
печеність; ступінь економічної самостійності природоохоронних 
служб і відділів).

6. Інші показники (відношення результатів природоохоронної ді-
яльності до вартості основних виробничих фондів; відношення 
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результату природоохоронної діяльності до вартості знешко-
джувального обладнання; відношення результату природоохо-
ронної діяльності до вартості матеріалів, які використовуються; 
відношення результатів природоохоронної діяльності до загаль-
ної чисельності робітників та чисельності робітників, які зайня-
ті природоохоронною діяльністю).

Виділяють загальні і часткові показники для аналізу витрат на при-
родоохоронну діяльність. У вигляді загальних показників використо-
вуються відношення економічного ефекту від застосування природо-
охоронних заходів до загальної величини витрат на їх проведення.

У ролі часткових показників можуть бути використані:
1) частка капітальних витрат на природоохоронні заходи у загаль-

ному обсязі капітальних витрат підприємства;
2) частка поточних витрат на природоохоронну діяльність у за-

гальному обсязі поточних витрат підприємства;
3) частка витрат на охорону повітряного басейну у загальному об-

сязі витрат на природоохоронну діяльність;
4) частка витрат на охорону і раціональне використання водних ре-

сурсів у загальному обсязі витрат на природоохоронну діяльність;
5) частка витрат на зниження і знешкодження твердих і рідких 

відходів у загальному обсязі витрат на природоохоронну діяль-
ність;

6) частка витрат на розробку і втілення прогресивних техно-
логій (маловідходних, безвідходних, безстічних тощо) у за-
гальному обсязі витрат на науково-дослідницькі та дослідно-
конструкторські роботи.

7) частка витрат на оплату послуг стороннім організаціям на приро-
доохоронну діяльність у загальному обсязі витрат підприємства.

6.2. Вплив навколишнього середовища 
на економічне зростання

6.2.1. Промисловість
За своєю експлуатацією природні ресурси, енергія на фоні поглиблен-

ня забруднення і збільшення відходів промислового сектора - найважливі-
ші з причин погіршення якості навколишнього середовища. Далі, як тільки 
екологічні наслідки промислової активності перебільшують допустимий 
рівень, відбудеться блокування подальшого існування підприємства.
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Тому однією з важливих цілей промислової політики є створен-
ня основи для сильного, новаторського і конкурентоспроможного 
індустріального середовища. Таким чином гарантується конкурен-
тоспроможність і постійність.

Інтерес суспільства полягає у тому, щоб довгострокові еконо-
мічні і соціальні вигоди не приносити у жертву заради короткостро-
кових фінансових прибутків.

Екологічно чиста промисловість більше не є питанням розкоші, 
а питанням необхідності .

Багато секторів промисловості беруть на себе відповідальність 
щодо збереження навколишнього середовища та природних ресур-
сів. Таким чином, промисловість стає не тільки частиною проблеми, 
а також частиною її вирішення. Екологічна політика може сприяти 
оптимізації управління ресурсами, створенню суспільної довіри і 
розвитку ринкових можливостей. Багато нових очисних і низько-
відходних технологій не тільки зменшують забруднення, а ще і еко-
номлять витрати сировини матеріалів і енергії в такій мірі, що зни-
ження залишків може більше ніж відтворити первісні, більш високі, 
інвестиційні витрати і, таким чином, знизити собівартість одиниці 
продукції. Великі можливості приховані у використанні генетичної 
інженерії, для сільськогосподарської продукції, харчової продук-
ції, хімії і фармацевтики, очищення навколишнього середовища та 
отримання нових матеріалів і енергетичних джерел.

Поєднання передового технологічного суспільства з сильною 
творчою та пристосованою виробничою базою може гарантувати 
покращення здоров’я та полегшення умов життя.

Високі екологічні стандарти, поєднані з позитивними продук-
тивними мотивами, слід пристосувати до усіх ділянок ланцюга до-
слідження технологічного процесу: дослідження – технологічний 
процес – виробництво – маркетинг – використання – утилізація.

Екологія повинна стати частиною освіти і професійного навчан-
ня зі спеціальним акцентом дослідників і виробничих інженерів. 
Необхідний “пакет”, який включає такі узгоджені заходи:
1) укріплення діалогу з промисловістю;
2) поліпшення стратегічного планування, куди входить економіч-

на оцінка планів та програм;
3) удосконалення управління та контроль за виробничим проце-

сом;
4) попередження забруднення;
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5) економічний аудит;
6) економічна оцінка та облік;
7) використання найкращих технологій;
8) застосування ринкових систем цін за використання природних 

ресурсів;
9) більш високі стандарти, які б гарантували, що економічний удар 

продуктів протягом життєвого циклу буде мінімізованим;
10) підтримка добровільних домовленостей та інших форм саморе-

гулювання;
11) ефективне управління відходами;
12) утилізація відходів за допомогою первісних виробників і імпортерів;
13) наукові дослідження з технології рециркуляції.

Коли розглядають цей пакет, важливу увагу приділяють позиції 
малих та середніх підприємств і питанням міжнародної конкуренто-
спроможності. Забруднення трапляється не тільки на великих під-
приємствах, а і на малих фабриках, які також вносять свою частку у 
забруднення і накопичення відходів

6.2.2. Енергетика
Енергетичний сектор продовжує знаходитися поруч з місцевими і регі-

ональними екологічними проблемами, такими як підвищення кислотності. 
Хвилювання з приводу глобальних аспектів енергетичної політики і їх дія 
на навколишнє середовище зростають. Глобальна проблема майбутнього 
буде складатися з того, що економічне зростання, ефективні і безпечні енер-
гетичні постачання і чисте навколишнє середовище – це поєднані цілі.

Енергетична політика, таким чином, буде ключовим фактором у 
досягненні стабілізованого розвитку. Недавні проспекти ООН, які 
стосуються до світового населення, свідчать, що воно зросте від 5 
млрд чоловік у 1990 р. до 10 мрлд чоловік до 2050 р. Виходячи з цьо-
го енергетичні проекти показують, що енергетичний попит збільшу-
ється від 9 млрд т нафтового еквівалента у 1990 році до 20 млрд т 
нафтового еквівалента у 2050 р. за умов мудрого сценарію або до 13 
млрд т за умов сценарію високої енергомісткості.

Передбачене майбутнє енергетичне зростання, яке базується на 
мудрому сценарії, висуває на перше місто проблему безпеки енерге-
тичних перевезень.

У 1990 році Комісія ЄС представила чотири сценарії впливу на 
енергетичний попит.
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6.2.3. Пояснення сценаріїв та їх умов
Сценарій 1. “Звичайна справа” з низьким економічним зростан-

ням” і без великих економічних та енергетичних політичних ініціа-
тив.

Сценарій 2. ”Високі ціни” з таким самим економічним зрос-
танням, як і сценарій 1, але зі швидким збільшенням енергетичної 
ефективності зростання атомної енергії, заміна газу на вугілля, під-
вищення цін на енергію.

6.2.4. Транспорт
Сучасні тенденції на шляховому і повітряному транспорті при-

зводять до перевантаження, забруднення, втрати часу, ушкодження 
здоров’я, небезпеки для життя та загальним економічних втрат.

Транспорт економічно нейтральний, але види транспорту мають 
різний ступінь впливу на навколишнє середовище. Викиди тран-
спорту –шляхового і повітряного – це дуже висока частка усіх ви-
кидів: більше ніж 90% усіх свинцевих викидів, більше ніж 50% всіх 
викидів NO, та більше 30% усіх повітряних органічних з’єднань. 
Крім цього, транспортний сектор, зокрема шляховий і повітряний, 
розглядається, як найбільш забруднюючий.

Необхідно скоротити вплив інфраструктурного розвитку на ви-
користання землі, знизити рух і перевантаження (особливо в урба-
нізованих районах), знизити ризик при перевезеннях небезпечних 
відходів.

Це забезпечує:
- поліпшення координації у плануванні і інвестуванні транспорт-

ної інфраструктури;
- поліпшення конкурентоспроможного стану, екологічно чистих 

видів транспорту, таких як залізничний, внутрішній, морський і 
змішаний;

- розвиток міського транспорту, який дає пріоритет суспільному 
транспорту і зв’язкам між системами поїздок;

- продовження технічного поліпшення засобів руху і палива;
- заохочення більш екологічно раціонального використання при-

ватних машин і заміна у правилах водіння і звичках, включаючи 
обмеження швидкості.
Сільське господарство
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Сільське господарство разом з лісовим господарством займають 
більше 80% території. Традиційно фермер – це опікун грунту і сіль-
ської місцевості. Фермерська практика значно модернізувалася за 
останні 40 років.

Серед факторів, які вплинули на зміни, можна зазначити такі: 
переїзд сільського населення у міста, зростаюча механізація, поліп-
шення транспорту, поліпшення якості зерна, захист урожаю та ви-
ведення нових порід тварин, міжнародна торгівля та конкуренція у 
продуктах харчування.

Одним з наслідків цього в деяких випадках є переексплуатація і 
деградація природних ресурсів: грунту, води і повітря.

При вирощуванні врожаю систематичне використання фабрич-
них захисних продуктів приводить до відносного захисту його від 
паразитів.

В деяких районах велика кількість родючих земель гине кож-
ного року через ерозію, яка відбувається завдяки неправильному 
використанню землі. У тваринництві стає все більш важко працю-
вати внаслідок захворювання тварин. Відходи тварин створюють 
все більше проблем забруднення води і грунту. Очищення під ниви, 
осушення землі викликають виснаження землі та зменшення біоло-
гічного різноманіття. Надмірне використання азотних і фосфорних 
добрив викликають забруднення в багатьох річках та “цвітіння” во-
доростей, порушення кисневого рівня води з драматичними наслід-
ками для риби.

6.2.6. Лісове господарство
У більшості регіонів ліси – це не тільки визначальний фактор 

для навколишнього середовища з різноманітними екологічними 
суспільними функціями, а і сфера економічного значення.

Сьогодні близько 40% усіх лісів відчувають на собі різноманітні 
ступені хвороби. Вони викликані в основному підвищенням кислот-
ності, ще 1% загальної лісової площі руйнується кожного року вна-
слідок пожеж.

Завдання лісового господарства:
- захист лісів від пожеж та підвищеної кислотності опадів;
- підвищення продуктивності лісів;
- розвиток діяльності, яка пов’язана з лісами, особливо в сільсько-

господарських районах;
- можливість лісонасаджень на сільськогосподарських землях.
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6.2.7. Туризм
Туризм являє собою гарний приклад зв’язку, який існує між еко-

номічним розвитком і навколишнім середовищем з усіма супутніми 
корисностями. Напруження і потенційні конфлікти, тиск на навко-
лишнє середовище виникають внаслідок масового туризму, який 
стане значно більшим у майбутнє десятиріччя. Таким чином, необ-
хідно розвивати національні і регіональні об’єднані плани з управ-
ління туризмом для лісових, гірських та прибережних районів.

Елементи в цих стратегіях, які прямо залежать від взаємодії ту-
ризму і навколишнього середовища, передбачають: контроль за ви-
користанням земель, встановленням правил щодо нових споруд і 
боротьби проти нелегального будування житла; управління в’їздом 
власного транспорту в туристичні регіони; суворе використання 
екологічних стандартів щодо шуму, питної води, води для купання; 
нормування рідких відходів та викидів у повітря (враховуючи ви-
киди в промислових зонах туристичних районів); розробку аморти-
зованих зон навколо дуже еластичних районів і периферійну підго-
товку людей, які управляють туристичними регіонами.

6.2.8. Урбанізація
У розвинутих державах 80% населення проживає в міських цен-

трах, де концентрується найбільша кількість проблем навколишньо-
го середовища. Демографічні зміни несуть у собі критичні проблеми 
урбанізації. Заходи щодо нормалізації екологічного стану в межах 
одного населеного пункту повинні проводити місцеві органи влади. 
Мета цих дій полягає в переконанні підприємств та окремих людей 
в необхідності вирішувати проблеми екології вже сьогодні і знахо-
дити засоби найбільш вигідні для цього. Транспорт, енергетика, про-
мисловість та деякі аспекти туризму є галузями, які впливають на 
якість навколишнього середовища і є максимально зацікавленими в 
більш раціональному плануванні і експлуатації міських регіонів.

Можливі засоби вирішення проблем:
- планування використання міської і сільської землі;
- оптимізація розвитку промисловості;
- економія енергії;
- приділення більшої уваги рівню викидів;
- раціоналізація міського транспорту;
- захист та розміщення історичних пам’яток міст;
- забезпеченість лісовими (зеленими) зонами.
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Відповідно до розділеної відповідальності реалізація цих засо-
бів буде покладена на регіональну промисловість, бізнес, транспорт-
ні системи та безпосередньо на мешканців.

6.3. Вплив металургійного підприємства 
на навколишнє середовище

Сучасне металургійне виробництво має такі основні переробки: 
виробництво котунів та агломерату, коксохімічне, доменне, стале-
ливарне і прокатне виробництво. У склад підприємств входять та-
кож феросплавне, вогнетривке і ливарне виробництво. Усі вони яв-
ляють собою джерела забруднення атмосфери та водоймищ. Крім 
того, металургійні підприємства займають великі виробничі площі, 
що передбачає відчуження земель.

Концентрація шкідливих речовин у повітрі і воді великих мета-
лургійних центрів значно перевищує норми. Всі металургійні пере-
робки є джерелами забруднення пилом, оксидами вуглецю і сіркою. 
У доменному виробництві виділяються додатково сірко-водень і 
оксиди азоту у прокатному - аерочастки отруйних розчинів, гази 
емульсій і оксиди азоту. Найбільша кількість викидів існує у кок-
сохімічному виробництві. Тут, крім перелічених забруднювачів, 
можна відмітити піридинові основи, ароматичні вуглеводи, феноли, 
аміак, 3-4 бензопирен, синильну кислоту та ін.

На частку підприємств чорної металургії припадає 15-20% за-
гальних забруднень атмосфери. В середньому на 1 млн. т річної про-
дукції чорної металургії виділення пилу складає 350, оксиду вугле-
цю – 400, оксидів азоту – 42 тонн за добу.

Чорна металургія є одним з найбільших споживачів води. Во-
допостачання її складає 12-15% загального споживання води про-
мисловими підприємствами країни. На охолодження обладнання 
використовується 49% води, очищення газів і повітря – 26%, гідро-
транспорт – 11%, обробку металів – 12%, інші процеси – 2% води. 
Безповоротні втрати пов’язані з випаровуванням і в системах зво-
ротного водопостачання, з приготуванням хімічно очищеної води, з 
витратами в технологічних процесах, які складають 6-8%. Вода, яка 
залишається у вигляді стоків повертається до водоймищ “умовно-
чистих” стоків (близько 60-70% стічних вод), які мають тільки під-
вищену температуру. Решта стічних вод (30-40%) забруднені різно-
манітними домішками, шкідливими сумішами. Найбільша кількість 
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води використовується в прокатному, доменному та сталеливарно-
му виробництві. Усі стічні води забруднені зваженими частинами, 
які утворюються за умов очищення від пилу, золи та інших твердих 
матеріалів. Прокатне виробництво, крім того, є джерелом забруд-
нення мастилами, емульсією та травильними розчинами.

Металургійні підприємства з великою кількістю цехів і допоміж-
них служб займають до 1000 га. Земля, порушена гірничими робота-
ми і зайнята відвалами, складає величезні площі. На металургійних 
підприємствах виникають великі маси відходів, а утилізуються та 
обезводнюються тільки 34%. У цілому відходи складають доменний 
і коксовий гази.

Коксовий газ після очищення від пилу, смол, летких речовин ви-
користовують як паливо.

6.4. Вплив енергетичного підприємства 
на навколишнє середовище

Взаємодія енергетичного підприємства з навколишнім серед-
овищем відбувається на усіх стадіях добування і використання па-
лива, перетворення і передачі енергії. Тепловою електростанцією 
активно споживається повітря. У результаті цього виникають про-
дукти згорання, які передають основну частину теплоти робочому 
типу енергетичного устаткування, частина теплоти розсіюється в 
навколишньому середовищі, а частина разом із продуктами згоран-
ня через трубу передається у атмосферу. Продукти паління, які по-
трапляють в атмосферу, мають у собі оксиди азоту, вуглецю, сірки, 
пари води і інші речовини у твердому і рідкому станах.

Зола і шлак, які видаляються з топки, утворюють золошлаковід-
ходи на поверхні літосфери.

Окрім конденсаторів та турбогенераторів, споживачами охоло-
дженої води є маслоохолоджувачі, системи зливу та інші довколишні 
системи, які виділяють зливи на поверхню води або у гідросферу.

Одним з факторів дії вугільних АТЕС на навколишнє середови-
ще є викиди системи складування палива, його транспортування, 
золоочищення. При транспортуванні та складуванні можливе не 
тільки пилове забруднення, а й виділення продуктів окислення па-
лива.

Розповсюдження перелічених викидів у атмосферу залежить від 
рельєфу місцевості, швидкості вітру, перегріву їх по відношенню до 
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температури навколишнього середовища, фазового складу опадів і 
їх інтенсивності. Система охолодження конденсаторів ТЕС зволо-
жує мікроклімат у районі станції, що призводить до виникнення 
низької хмарності, туманів, зменшення сонячного світла, викликає 
дощі, в зимовий час – ожеледицю. Взаємодія викидів і туманів при-
зводить до виникнення стійкої сильно забрудненої дрібнодисперс-
ної хмари – смогу, найбільш щільного біля поверхні землі. Одним 
з видів впливу ТЕС на атмосферу є зростаюче споживання повітря, 
необхідного для спалення палива.

Взаємодія ТЕС з гідросферою характеризується в основному 
споживанням води системами технічного водопостачання, в тому 
числі, безповоротним споживанням води.

Основними споживачами води на ТЕС та АЕС є конденсатори 
турбін. Витрати води залежать від початкових і кінцевих параметрів 
пари і води системи технічного водопостачання.

При митті поверхні нагрівання котлоагрегатів виникають роз-
бавлені розчини соляної кислоти, аміаку, солей амонію , заліза і ін-
ших речовин.

Основними факторами дії ТЕС на гідросферу є викиди тепла, 
наслідками яких можуть бути: постійне, локальне підвищення тем-
ператури у водоймищі, тимчасове підвищення температури, зміна 
умов льодоставу, зимового гідрологічного режиму; зміна умов па-
водків; зміна розповсюдження опадів, випарування, туманів.

Поряд з порушенням мікроклімату теплові викиди призводять 
до зараження водоймищ водоростями, порушення кисневого балан-
су, що складає загрозу для життя мешканців річок та озер.

Основними факторами дії ТЕС на літосферу є випадіння на її 
поверхню твердих частин і рідких розчинів – продуктів викидів у 
атмосферу, споживання ресурсів літосфери , в тому числі вирубання 
лісів, добування палива, виключення з сільськогосподарського обі-
гу земель і луків під будівництво ТЕС та будівництво золовідвалів. 
Наслідком цих перетворень є зміна ландшафту та мікроклімату.

При нормальній експлуатації АЕС дають значно менше шкідли-
вих викидів у атмосферу, ніж ТЕС, які працюють на органічному 
паливі. Так, робота АЕС не впливає на склад кисню та вуглекислого 
газу в атмосфері, не змінює її хімічного стану. Основними фактора-
ми забруднення навколишнього середовища виступають радіаційні 
показники. Радіоактивність контура ядерного реактора обумовлена 
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активізацією продуктів корозії і проникненням продуктів ділення у 
теплоносії, а також наявність тритію.

Наведеній активності підлягають практично усі речовини, які 
взаємодіють з радіоактивними випромінюваннями.

Прямий вихід радіоактивних відходів ядерних реакцій у навко-
лишнє середовище попереджується багатоступеневою системою ра-
діаційного захисту.

Найбільшу небезпеку викликають аварії на АЕС та неконтр-
ольоване розповсюдження радіації.

Друга проблема експлуатації АЕС – теплове забруднення. Осно-
вне тепловиділення АЕС у навколишнє середовище як і на ТЕС, 
трапляється у конденсаторах паротурбінних обладнань. Проте ве-
ликі питомі витрати пари в АЕС визначають і більші питомі витрати 
води. Викиди охолоджувальної води в ядерних енергетичних уста-
новках виключає їх радіаційний вплив на водне середовище, в тому 
числі потрапляння радіонуклідів у гідросферу також неможливе.

Важливими особливостями дії АЕС на навколишнє середови-
ще є переробка радіоактивних відходів, які виникають не тільки на 
АЕС, а й на усіх підприємствах паливного циклу, а також необхід-
ність демонтажу та захоронення елементів обладнання, які мають 
радіоактивність.

ГЕС має великий вплив на природне середовище, яке виявляється 
як у період будування, так і при експлуатації. Споруда водосховищ перед 
греблею ГЕС призводить до затоплення території. Зміна гідрологічного 
режиму і затоплення території викликає зміни гідрохімічного і гідробіо-
логічного режимів водних мас. При інтенсивному випарюванні вологос-
ті з поверхні водосховищ можливі локальні зміни клімату: підвищення 
вологості повітря, виникнення туманів, посилення вітрів тощо.

Споруди ГЕС істотно впливають на льодовий режим водних мас: 
на терміни льодоставу, товщину льодового покриву. При будуванні ве-
ликих споруд водосховищ ГЕС складаються умови для розвитку сей-
смічної активності, що обумовлено виникненням додаткового наванта-
ження на земну кору та інтенсифікацією технологічних процесів.

6.5. Видобуток, транспортування і переробка вугілля

Процес видобування вугілля супроводжується пиловими і газо-
вими викидами. При підземному видобуванні вугілля основними 
джерелами забруднення атмосферного повітря є газово-пилові ви-
киди з гірничих виробків і газово-пилові виділення з породних від-
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валів. Видобування 2 млрд т вугілля супроводжується виділенням 
27 млрд м3 метану і 16,8 млрд м3 двоокису вуглецю. З підземних гір-
ничих виробків шахт у атмосферу Землі щорічно потрапляє близько 
0,2 млн т пилу.

Внаслідок того, що при здійснення вибухових робіт у шахтах 
можливі пожежі метану і вугільного пилу, для запобігання запален-
ня газо-пилово-повітряної суміші застосовують різноманітні засоби 
створення охоронного середовища: водорозмежувальні і форсунко-
ві завіси, повітряно-механічну піну, заповнення шпурів, розпилення 
порошкоподібних інгібіторів і інше. Високими захисними засобами 
можуть бути водні форснкові завіси.

Для створення необхідних умов праці на вугільних шахтах й на 
розрізах особливу увагу необхідно приділити попередженню окис-
лення і самозаймання вугілля. Ендогенні пожежі, які виникають у 
підземних виробках шахт, призводять до великих матеріальних ви-
трат, виникнення небезпечних ситуацій для гірників, витрат корис-
них копалин.

Істотними факторами забруднення атмосферного повітря є та-
кож виділення значної кількості пилу, газоутворень, у тому числі 
отруйних продуктів і смогу, з поверхні обвалів порід, що обумовле-
но ерозією, окисленням і згоранням у териконах породи, яка містить 
значну кількість вугілля.

Відкрита розробка вугілля супроводжується ще більш інтен-
сивним забрудненням навколишнього середовища. Воно виникає в 
результаті машинного руйнування порід, буріння свердловин, тран-
спортування вугілля, ерозії поверхні відвалів. Буріння призводить 
до викидів пилу від 30 до 120 мг/с при пилопоглинанні та до 2200 
мг/с без пилопоглинання. Під час технологічного вибуху в повітря 
викидається на значну висоту до 100-200 т пилу.

Для запобігання вказаних явищ у кар’єрах та на автомобільних доро-
гах використовуюють спеціальні методи боротьби з пилом. При роботі 
екскаваторів, бульдозерів, скреперів, вантажних машин основним засо-
бом пиловидалення є зрошення. При роботі бурових верстатів, де широ-
ко використовуються пилопоглинальне устаткування, використовують 
водно-повітряні суміші. У зимовий час (при температурі повітря -20°С) 
використовують розчини солей хлоридів магнію, кальцію, натрію.

На автомобільних шляхах, розрізах і кар’єрах використовують 
зрошення водою або розчинами гігроскопічних солей, які покриті 
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порошкоподібними, гранульованими гігроскопічними солями і ін-
шими пилов’яжучими речовинами.

Досить значними є площі землі, яка відчужені від сільськогоспо-
дарського виробництва під терикони та відкриту розробку вугілля. 
Це потребує великих витрат на подальшу рекультивацію цих земель 
з метою повернення її у господарський обіг.

Транспортування вугілля, особливо залізницею у відкритих ва-
гонах, супроводжується втратами до 1,5% палива. Збитки значних 
запасів вугілля обумовлено великими труднощами, які поясню-
ються самозайманням вугілля. Це вимагає втілення заходів для ізо-
лювання вугілля від проникнення повітря, виконання спеціальної 
технології, формування і розробки великих штабелів вугілля спе-
ціальними механізмами створення контролю за якістю вугілля, що 
зберігається.

Приготування та спалювання паливного пилу у парогенерато-
рах потребують вирішення проблеми вибухонебезпечності, тому що 
ці вибухи призводять до тяжких аварій, іноді з нещасними випадка-
ми і руйнуванням обладнання. Це завдання вирішується за рахунок 
виготовлення корпусів обладнання, які витримують максимальний 
тиск вибуху, активного заглушення вибухів інгібіторами.

Ефективним засобом зниження цих втрат є комплексна пере-
робка твердих видів палива: коксування кам’яного вугілля, напів-
коксування твердих видів, газифікація паливної сировини, гідро-
генізація твердого палива, енерготехнологічна переробка палива. 
Однак, на жаль, у наш час широко використовується лише кок-
сування кам’яного вугілля і частково сланцепереробка. Останні 
технології поки що знаходяться на стадії експериментування або 
дослідно-промислових випробувань та потребують рішення ще ба-
гатьох організаційних та економічних питань. Екологічний вплив 
ТЕС у значній мірі визначається якістю палива. Узагальнений по-
казник шкідливості палива розраховується на тонну умовного пали-
ва, яке складається з показників шкідливості окремих інгредієнтів. 
Основна частка сумарної шкідливості припадає на попіл, на друго-
му місці - оксиди сірки, на третьому – оксиди азоту.

6.6. Повітряні лінії електропередачі

Дія повітряних ліній електропередачі (ПЛ) на навколишнє се-
редовище пов’язана з відчуженням землі, скороченням сільськогос-
подарських, лісових і мисливських угіддь. ПЛ порушують цілісність 
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полів і кормових угідь, що сприяє зростанню бур’янів, створюють 
перешкоди для обробки полів з повітря пристроями агротехніки. 
Особливо велику шкоду лінії завдають лісовим угіддям, оскільки 
просіки під трасами ліній повністю виводяться з господарського обі-
гу, збільшується лісоповал (навколо трас ліній). Періодично (1 раз у 
5 років) розчищення трас ліній механічним шляхом і за допомогою 
гербіцидів виводять із процесу виробництва внаслідок окислення в 
атмосферу Землі тисячі гектарів лісових угідь. Електричні поля під 
лініями викликають накопичення зарядів і підвищення потенціалу 
по відношенню до землі, на ізольованих від землі об’єктах, у тому 
числі на тілі людини, на взутті, на тілі копитних тварин, на корпусах 
механізмів. Підвищений потенціал на тілі людини і тварин призво-
дить до виникнення розрядів тіла на траву. Через мінімум струму 
такі розряди безпечні для організмів. Однак вони викликають не-
приємні відчуття та можуть стати наслідком травми вторинного ха-
рактеру внаслідок втрати уваги, несподіваних рухів тощо.

Система заходів щодо зниження шкоди від ПЛ складається з 
двох груп заходів:
1. Удосконалених конструкцій повітряних ліній електропередач 

з метою зменшення площі земель, відчужених під траси ліній і 
підвищення їх пропускної здатності і обмеженості напруги елек-
тричного поля під проводами ліній.
Для реалізації цих завдань можуть бути використані наступні 

технологічні рішення: зменшення міжфазних відстаней за рахунок 
проведення заходів щодо зниження розрахункової короткості пе-
ренапруження; застосування тросів біозахисту; перехід від тради-
ційних до контактних ліній електропередач підвищеної пропускної 
здатності і зниження екологічного впливу та застосування комбіно-
ваних електропередач, виконані як багатоланцюгові електропереда-
чі.
2. Раціональне використання трас ліній електропередач, рекуль-

тивація та окультурювання земель, які відведені під трасу, з ме-
тою залучення їх у сільськогосподарський обіг, передавання ко-
ристувачам під покоси, для вирощування овочевих культур, під 
паркове господарство; передавання земель для створення план-
тацій новорічних ялинок, використання технічних та плодово-
ягідних культур, а також чагарників для вирізування гілок, які 
систематично підрізаються і використовуються як їжа для тва-
рин, передавання землі для будівництва ферм для розведення 
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курей та качок, кроликів, нутрій тощо, передавання землі під са-
дове будівництво з додержуванням правил щодо спорудження 
житлових споруд поблизу трас ПЛ.
Акустичний шум, який впливає на екологічний стан на трасі по-

вітряних ліній електропередач надвисокого напруження (ПЛНВН), 
є виявом звукового ефекту і інтенсивної корони, особливо під час 
дощу. На сьогодні у вітчизняній практиці проектування ліній елек-
тропередач застосовується допустимий рівень акустичного шуму у 
погану погоду на протязі 100 м від проводів крайньої фази, дотри-
мання якого перевіряється відповідними розрахунками ще на стадії 
проектування. При підвищенні встановленої норми потребується 
коректування параметрів дротів фази і їх розміщення в просторі. 
Крім вказаних економічних засобів, ПЛ є також джерелом виник-
нення перешкод у високовольтних каналах зв’язку ПЛ.

6.7. Вплив машинобудівельного підприємства на 
навколишнє середовищ

З великого обсягу промислових викидів, які потрапляють в на-
вколишнє середовище, машинобудівельній промисловості належить 
лише незначна частка – 1-2%. Проте на машинобудівельних підпри-
ємствах є основні виробництва, які забезпечують технологічні про-
цеси. Ці виробництва з високим рівнем забруднення навколишньо-
го середовища. До них належать:
- внутрішньозаводське енергетичне виробництво і інші процеси, 

які пов’язані з горінням палива;
- ливарне виробництво;
- металообробка конструкцій і деталей;
- зварювальне виробництво;
- гальванічне виробництво;
- лакофарбове виробництво;

За рівнем забруднення навколишнього середовища райони 
гальванічних і фарбових цехів, як машинобудівельних у цілому, так 
і оборонних підприємств, які можна зіставити з такими потужними 
джерелами економічної безпеки, як хімічна промисловість, ливарне 
виробництво, можна зрівняти з металургією; території заводських 
котельних – з районами ТЕЦ, які належать до числа основних за-
бруднювачів.
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Таким чином, машинобудівельний комплекс у цілому і вироб-
ництво оборонних галузей промисловості, як його невіддільна скла-
дова, є потенційними забруднювачами навколишнього середовища:
- повітряного простору;
- поверхонь вододжерел (стічні води і т. ін.);
- грунту (накопичення твердих відходів, осади токсичних речо-

вин тощо).

Галузі машинобудування за специфікою забруднення навколиш-
нього середовища можна поділити на дві групи: ресурсо- і науко-
місткі. Гальванічне виробництво - одне з найбільш великих джерел 
утворювання стічних вод у галузі машинобудування. Особливими 
забруднювачами стічних вод є іони важких металів, неорганічних 
кислот та ціаніди.

Основними забруднювачами фарбувальних виробництв маши-
нобудівних підприємств є лакофарбові матеріали та їх складові.

Найбільш економічно небезпечними забруднювачами, які утво-
рюються у ливарному виробництві, є окис і двоокис сірки і окси-
ди азоту, а також тверді речовини, які входять до складу ливарних 
форм.

Основними забруднювачами, що утворюються у процесі вироб-
ництва енергії з палива, є двоокис сірки, окиси азоту, окиси вугле-
цю.

Тверді відходи машинобудівного виробництва містять аморти-
заційний брухт , стружку металів, деревини, пластмаси тощо, шлаги 
і пил (відходи систем очищення повітря і інше).

На машинобудівних підприємствах 55% амортизаційного бруду 
виникає від заміни технологічного оснащення і устаткувань.

Розміри відходів металу у виробництві залежать від кількості 
металів і сплавів, які потребують переробки і встановлення коефі-
цієнта відходів. В основному у машинобудуванні утворюються від-
ходи від виробництва прокату (відрізки, стружка, окалини та ін.) і 
виробництва лиття, а також механічної обробки.

На підприємствах машинобудування відходи складають 50% 
маси оброблених заготовок, а при листовому штампуванні втрати 
металу досягають 60%. Основними джерелами утворення відходів є 
металообробка (84%) та амортизаційний брухт (16%).

У невеликій кількості промислові відходи можуть містити у собі 
ртуть, яка вимита із устаткування, яке непридатне для експлуатації.
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Проблема мінімізації екологічного пошкодження в умовах про-
мислового виробництва, і у даному випадку у машинобудуванні та 
військово-промислових галузях, вирішується у двох напрямках за 
рахунок:
- збільшення ефективності існуючих методів очищення промис-

лових викидів у навколишнє середовище (стічні води, відпра-
цьовані гази, дими і інші частини), ліквідація переробки твердих 
відходів;

- впровадження нових альтернативних технологій (економічно 
чистих, безвідходних).

6.8. Методи знешкодження забруднювачів

Екологічна безпека атмосфери, мінімізація викидів, забрудню-
ючих речовин можуть бути забезпечена застосуванням методів зне-
шкодження забруднювачів або використанням безвідходних техно-
логій. До цих методів належать:
1. Відстоювання. Побудовано на розділенні системи повітря – від-

окремлення твердих часток під впливом сили тяжіння. Засто-
совується для вілучення завислих грубо- або дрібнодисперсних 
домішок. Метод використовується також для очищення стічних 
вод від часток.

2. Фільтрування. Побудовано на розділенні системи газ-тверді 
частки або газ – рідка фаза за допомогою пористості матеріалу 
(прості, тканеві, зернисті фільтри). Метод використовується та-
кож для очищення води від твердих і рідких забруднювачів.

3. Коагуляція. Процес побудований на розділенні системи газ – 
тверді частки шляхом збільшення кількості дисперсних забруд-
нювачів і вилучення їх фізичними або механічними методами. 
Як коагулянти можуть бути солі заліза, алюмінію, магнію і тощо. 
Технологія очищення газів від твердих часток цим методом про-
тікає за такою схемою: газоповітряний потік, який містить твер-
ді частки, надходить у змішувач, де взаємодіє з коагулянтом, 
далі суміш направляється на електрофільтри, де відбувається 
відокремлення збільшених частинок. Метод використовується 
також для очищення стічних вод від твердих і рідких дрібно дис-
персних часток.

4. Магнітний метод. Сутність методу в тому, що дисперсна сис-
тема з певною швидкістю пропускається через апарат, в якому 
утворюється магнітне поле; під дією поля змінюється траєкторія 
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руху часток і утворюються умови для їх вілучення з середовища, 
що очищається. Застосовується також для очищення води від 
завислих сумішей.

5. Ультразвуковий метод. Побудований на дії звукових коливань 
на дисперсні системи (дим, пил, туман тощо) внаслідок цьо-
го протікає швидка коагуляція аерозолів і завислих сумішей з 
утворенням осадів. Застосовується для обробки стічних вод.

6. Адсорбція. Полягає у поглинанні забруднюючих домішок ад-
сорбентом, має широке розповсюдження для очищення газів 
(повітря). Найбільш ефективними адсорбентами є активоване 
вугілля. Широко застосовується в промисловості також і для 
регенерації розчинників, очищення стічних вод.

7. Абсорбція. Метод побудований на поглинанні газів рідким по-
глиначем. У промисловості широко застосовується для очищен-
ня технологічних газів від кислих і інших продуктів, розділення 
газових сумішей.

8. Нейтралізація. Деструктивний метод переробки відходів. Він 
здійснюється змішуванням лужних і кислих потоків, фільтру-
ванням кислих газів через нейтралізуючі матеріали, застосуван-
ням нейтралізуючих реагентів, промиванням газів водяними 
нейтралізуючими розчинниками. Використовується також для 
обробки стічних вод (один з етапів комплексної переробки).

9. Відновлення. Метод полягає у відновленні неорганічних і органіч-
них сполук, їх валентності або структури. Наприклад, для очищен-
ня повітряного середовища від окису азоту в промисловій практиці 
використовують як відновлювачі СН, СО, NH, Н, отримуючи про-
дукти відновлення: азот, воду і вуглекислоту. Метод використову-
ється також при очищенні стічних вод від нітросполук.

10. Флотація. Побудована на утворенні комплексів «частка – пові-
тряні бульбашки», які можуть бути видалені у вигляді пінного 
шару з поверхні рідини; застосовується в основному для очи-
щення стічних вод від нафти, жирів, нафтопродуктів.

11. Флокуляція. Процес реагування завислих часток при додаванні 
у воду високомолекулярних речовин (флокулянтів), наприклад, 
неорганічних (кремнієва кислота), природних (крохмаль, дек-
стрин та ін.), синтетичних органічних. В результаті утворюють-
ся очищена від завислих часток вода і осади.

12. Екстракція. Метод полягає у різноманітній розчинності хімічного 
з’єднання, що вилучається, у воді і розчиннику, використаному 
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як екстрагент. Очищення стічних вод екстракцією є багатостадій-
ним: 1) змішування з екстрагентом; 2) розділення екстрагента ра-
фінаду; 3) відокремлення сполуки, що вилучається, в екстраген-
ти; 4) вилучення з рафінаду шляхом десорбції газом або парою.

13. Десорбція. Здійснюється видаленням органічних і неорганічних 
з’єднань через відкриту водну поверхню з використанням інерт-
ного газу або повітря.

14. Зворотний осмос і ультрафільтрування. Метод побудований на 
розділенні розчинів фільтруванням через мембрани з діаметром 
пор 1 н.м. (зворотний осмос) і 5-200 н.м. (ультрафільтрування). 
Ці мембрани пропускають молекули води і непроникні гідрато-
вані іони або недисоційовані сполуки.

15. Іонний обмін. Метод полягає у вловлюванні катіонів і аніонів хіміч-
них з’єднань природними матеріалами або синтетичними смолами з 
наступною регенерацією останніх і отриманням умовних продуктів. 
Для очищення стічних вод, як правило, застосовують штучні смоли, 
органічні катіони. Метод застосовується в основному для очищення 
стічних вод і також газів, що не містять завислих часток.

16. Перегонка і ректифікація. Метод побудований на розділенні 
і видаленні через відкриту рідку поверхню з’єднань, які мають 
різну температуру кипіння. Для очищення стічних вод засто-
совують просту перегонку з водяною парою, з інертним носієм, 
азеотропну перегонку, ректифікацію в присутності перегрітої 
пари, азеотропну ректифікацію. Ці методи економічно доцільно 
використовуються для очищення невеликої кількості концен-
трованих стічних вод, забруднених цінними сумішами.

17. Концентрування. Здійснюється розділенням розчинених у соді 
з’єднань шляхом зміни їх розчинності зі зміною температури або 
шляхом видалення частини, а іноді і всього обсягу води.

18. Метод утворення осадів. Очищення стічних вод даним методом по-
лягає у сполученні катіона або аніона, що належить до вилучення до 
важкорозчинних або слабодисоційованих сполук. Отримання осадів 
досягається шляхом відстоювання, фільтрування і центрифугування.

19. Окислення хімічними реагентами. Метод побудований на окис-
ленні забруднювачів (присутніх у стічних водах), неорганічних 
і органічних, з метою їх знешкодження. Використовується у 
сполученні з методами відстоювання, фільтрування іонообміну, 
сорбцією, біохімічним окисленням.
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20. Електрохімічне очищення. Здійснюється шляхом електролізу промис-
лових стічних вод шляхом пропускання через них постійного електрич-
ного струму (анодне окислення, катодне відновлення, електроліз і ін.).

6.9. Класифікація аварій і катастроф

У сучасних умовах раптове виникнення надзвичайних ситуацій 
обумовлено в першу чергу стрімким зростанням промислового ви-
робництва, втіленням у виробничу практику найновіших техноло-
гій, які часто утворюються на процесах найвищого рівня ризику.

За кордоном при розгляданні промислових аварій і катастроф 
виділяють:
1) хімічні аварії, обумовлені виходом з-під контролю тих чи інших 

хімічних процесів;
2) пожежі і вибухи, викликані внутрішніми факторами (порушен-

ня технологічних режимів виробництва, аварії в системах елек-
тро- і газопостачання);

3) зруйнування приміщень і споруд через дефекти проектування 
або будівництва, а також внаслідок пожеж, вибухів або дій зо-
внішніх факторів (землетруси, урагани і ін.).

4) ядерні аварії на АЕС.

При аналізі масштабів аварій і катастроф техногенного типу, їх 
класифікації, оцінки рівня людських втрат і матеріальної шкоди ви-
никають серйозні забруднення через відсутність загальної науково-
обгрунтованої методики. Це обумовлено в першу чергу визначенням 
для різноманітних надзвичайних подій на виробництві головних 
аналізуючих даних, їх пріоритетності зіставлення тощо.

Згідно з одним з варіантів подібно оціночної методики для ава-
рій, катастроф і стихійних лих пропонується прийняти за основу 
такі показники:
1) число тих, хто загинув безпосередньо при катастрофі;
2) число тих, хто загинув у подальшому через травми, захворювання;
3) число травмованих (до рівня інвалідності);
4) загальне число травмованих;
5) характер заподіяних морально-технічних травм;
6) порушення рівня життя населення;
7) характер шкоди, заподіяного навколишньому середовищу;
8) фінансові втрати, пов’язані з втратою майна, матеріальних цін-

ностей і ін.
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7. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ

7.1. Зміст економічної оцінки природних ресурсів

Економічна оцінка природних ресурсів – це грошовий вираз на-
родногосподарської цінності натуральних благ, який визначається 
шляхом виміру ефективності їх відтворення (охорони і відновлюван-
ня екологічних систем експлуатації і переробки природної сировини). 
Застосування оцінки ресурсів обумовлено необхідністю обліку впли-
ву природного фактора на підвищення ефективності суспільного ви-
робництва, удосконалення його галузевої і територіальної структур, 
стимулювання відновлювання раціонального використання і охорони 
природних ресурсів, обмежених як у часі, так і у просторі. Таким чином, 
економічна оцінка природних ресурсів виконує дві основні функції: 
облікову (природні ресурси як національне багатство, фактор економії 
суспільної праці, особливий виробничий фонд) і стимулюючу (плата за 
експлуатацію різноякісних ресурсів, їх наявність, плата за виключення 
природних ресурсів з народногосподарського обігу або відшкодування 
збитку за його нераціональне використання і ін.).

Функції економічної оцінки природних ресурсів тісно пов’язані 
між собою і в цілому орієнтують господарський механізм на раціо-
нальне використання.

У наш час існують дві основні концепції оцінки природних ре-
сурсів: затратна, в основі якої лежать витрати на освоєння природ-
них ресурсів, та рентна, яка базується на обчислюванні народногос-
подарського ефекту ресурсів у вигляді диференціальної ренти.

Відповідно до витратної концепції базою оцінки служать вкла-
дення праці і засобів у відновлення ресурсів. Якість природних благ 
при такому підході до оцінки виступає як додатковий фактор міри 
цінності. Згідно з методикою академіка С.Г. Ситруміліна, економіч-
ну оцінку одного гектара (О) визначають з формули:

 О = К ( У/Т : У’/Т’). 

де К – вартість освоєння одного гектара землі у сучасних умовах 
(середня по країні);

У/Т та У’/Т’ – відношення врожайності до витрат на виробництво 
землеробської продукції відповідно на оцінюваній ділянці і по країні.
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Рентна концепція економічної оцінки природних ресурсів ба-
зується на обчисленні диференціальної ренти. Вона трактується 
як різниця між суспільною та індивідуальною вартістю продукту 
природоексплуатації. Пропонуються різні підходи до визначення її 
розмірів. Одні базуються на фактично складених цінах, інші – на 
розрахункових. Застосовуються також і різні методики обчислення 
диференціальної ренти: як різниці вартості продукції кращої і гір-
шої землі, цін виробництва та собівартості продукції, чистого при-
бутку підприємства, функціонуючих у різних природних умовах і 
ін. Відповідно до економіко-математичного напрямку дослідження 
диференціальної ренти, якого дотримуються багато вчених, вона об-
числюється як різниця між цінністю продукції, що отримується при 
експлуатації природних ресурсів. і нормативним рівнем індивіду-
альних приведених витрат на її виробництво.

Цінність продукції визначається за допомогою спеціально об-
числених так званих замикаючих витрат (кадастрових цін) – сус-
пільно виправданих меж витрат на приріст виробництва відповід-
ної продукції. Економічна оцінка природних ресурсів (R) на основі 
рентної концепції розраховується за формулою:

 R = max [a q ( Z – S)], 
де а - коефіцієнт, враховуючий динаміку в часі показників Z, S, q, 

а також ефект «знецінення» майбутніх витрат і результатів (фактор 
часу);

q - коефіцієнт «продуктивності» природного ресурсу (визнача-
ється врожайністю сільськогосподарських культур і розподілом зем-
лі між ними, коефіцієнтом утилізації запасів корисних копалин);

Z - замикаючі витрати на продукцію, вироблену при експлуата-
ції природного ресурсу, грн.;

S - індивідуальні витрати на продукцію, яка отримується завдя-
ки експлуатації природного ресурсу, грн.

Інші автори ( С.Л. Черемушкін, Л.І. Ільєв та А.В. Томасевич) 
також пропонують оцінювати природні ресурси за досягнутим у 
процесі їх експлуатації народногосподарським ефектом. Цей ефект 
вони виражають у вигляді валового продукту, чистого прибутку, 
валового прибутку, чистої продукції. Існує також точка зору (Е.С. 
Карнаухова, М.Н. Лойтер, В.В. Варанкін), згідно з якою в основу 
оцінки покладено диференціальну ренту.
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Б.А. Боровський вважає неправильним і безперспективним по-
шук універсального показника оцінки природних благ, оскільки 
вони служать різним цілям і покликані вирішувати різноманітні 
завдання господарювання. Розкриваючи суть оцінки природних ре-
сурсів, необхідно, в першу чергу, пізнати економічний зміст самої 
оцінки, які соціально-економічні завдання і яким чином слід вирі-
шувати у процесі обчислювання (викладена методологія економіч-
ної оцінки природних ресурсів не є загальноприйнятою і має пошу-
ковий характер).

Ціна землі при капіталізмі визначається залежно від щоденної 
ренти, яку вона приносить і від рівня відсотка, який сплачує банк 
за вкладами. Ціна землі дорівнює сумі грошей, яка, будучи покладе-
ною в банк, дасть у вигляді відсотка прибуток такого ж розміру, як і 
рента, яка отримується з даної ділянки.

У формуванні ціни землі визначальна роль належить закону 
вартості. Ціна землі (Ц) при капіталізмі дорівнює :

 100*
P
RЦ = , 

де R – рента;
Р – банківський відсоток.

Земельна рента є економічною формою реалізації земельної 
власності.

Земля, як і інші природні ресурси, виступає першоосновою ма-
теріальних благ. Саме ця першооснова (особлива, незамінна сфера 
прикладення праці) монополізується приватною власністю, в силу 
чого ціни на продукти землеробства встановлюються значно вище їх 
вартості. Критерії економічної оцінки – це максимізація суспільної 
споживчої вартості землі як засобу виробництва і засобу життя.

Земля розкриває свою суть як головний засіб виробництва че-
рез грунтівну родючість, тобто сукупність властивостей грунту за-
безпечувати ріст і розквіт рослин. Розрізнюють природну, штучну і 
економічну родючість. Вихідною базою землеробства виступає при-
родна родючість грунту. Різниця в природній родючості обумовлю-
ється різницею хімічного складу верхнього шару грунту, тобто різ-
ним вмістом необхідних для рослин живильних речовин, а також 
кліматичних особливостей.
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Інтенсифікація землеробства, його механізація, автоматизація і 
електрифікація, розвиток науки збільшує продуктивну силу самої 
землі. Відбувається штучне збільшення родючості. Штучно ство-
рена родючість по закінченню певного проміжку часу починає ви-
ступати як первісна продуктивність самого грунту. А той процес, 
за допомогою якого було створено це перетворення , зник, став не-
помітним. Зростання штучної родючості землі є по своїй суті замі-
щення одних сил природи (природної родючості) іншими її силами. 
Економічна родючість землі виражає сукупний вплив природних 
і економічних факторів виробництва і інтегрує у собі природну і 
штучну родючість.

Як економічну категорію її слід розглядати з точки зору сис-
теми виробничих відносин. Максимально можливе задоволення в 
продуктах землеробства – така вимога до потенціальної економіч-
ної родючості. Важливою її характеристикою є відображення ефек-
тивності функціонування землі. Відношення дійсної економічної 
родючості до потенціальної вказує на рівень використання землі як 
головного засобу виробництва.

Економічна родючість виражає суспільну споживчу вартість 
землі, яка створюється людиною і природою. Споживча вартість 
землі відображає потребу суспільства в особливому засобі вироб-
ництва, в особливій сфері прикладення праці. Вказана сфера може 
обумовити різну виробничу працю, але завжди при цьому залиша-
тися особливою сферою прикладення праці. Між споживчою вар-
тістю землі і економічною родючістю існує прямий зв’язок. Проте 
економічна родючість не замінює собою споживчої вартості. Якщо в 
економічній родючості знаходять втілення продуктивні сили праці 
та землі, то в споживчій вартості землі, крім цього, відображається 
потреба в землі як в особистому засобі виробництва і особливій сфе-
рі прикладення праці. В цьому полягає принципова різниця двох 
категорій, що розглядаються і які слід враховувати при визначенні 
економічної оцінки землі. Сутність оцінки полягає не в тому, щоб 
показати значення землі з точки зору отримання певної кількості 
продукції, а в забезпеченні найбільш ефективного функціонування 
даного природного блага.

Вище земля розглядалася як засіб виробництва. Але вона в окре-
мих випадках виступає як засіб життя. У зв’язку з цим слід ввести 
нове поняття – економічна цінність землі, яке характеризує процес 
екологізації землекористування. Екологічна цінність вказує на по-
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требу збереження землі як засобу життя. Вона характеризується не 
економічною, а соціальною корисністю. Таким чином, предметом 
економічної оцінки землі виступає як економічна, так і екологічна 
цінність, а в цілому – споживча вартість. Сфера прикладення праці 
землероба в соціальному плані є незамінною. Споживчу вартість зем-
лі, як зазначено, характеризує не тільки її суспільна виробнича сила 
(земля як засіб виробництва), але й можливість постійно отримувати 
конкретний продукт або благо. Ця обставина характеризує землю як 
особливу сферу прикладення праці. Грунтову родючість – продукт ві-
кових біохімічних процесів – не можна отримати штучним шляхом, 
але грунт відтворений економічно. Така можливість здійснена, якщо 
ділянку виробничої землі може бути замінена працею.

В основу визначення витрат відтворення природних ресурсів 
має бути покладений принцип економічної відтвореності ресурсу. 
При такому підході мається на увазі не фізичне відтворення ресур-
су, а його умовна відтвореність. У даному випадку витрати на від-
творення природного ресурсу виражають таку величину засобів, яка 
необхідна не для його фізичного відтворення, а для заміщення, яке 
забезпечує той самий господарський або соціальний ефект. Таким 
чином, витрати відтворення виступають як витрати заміщення. Тим 
самим природний ресурс, не створений працею і який у техноло-
гічному розумінні є не відтворюваним, отримує оцінку в трудових 
затратах заміщення. Відповідно, в економічному відношенні спо-
живча вартість землі (еколого-ресурсного потенціалу) знаходить 
вираз у витратах заміщення, необхідних для її відтворення. До того 
ж необов’язково, щоб витрати в еколого-ресурсний потенціал у дій-
сності мали місце. В даному випадку важливі витрати не минулі і 
навіть не теперішні, а майбутні, що компенсують повний народно-
господарський ефект відтворення природних ресурсів.

Слід мати на увазі, що економія еколого-ресурсного потенціалу 
при задоволенні однієї і тієї ж суспільної потреби дорівнює еконо-
мії майбутніх витрат на його відтворення. Тому економічна оцінка 
еколого-ресурсного потенціалу по своїй суті є оцінка економії праці, 
пов’язаної з відтворенням споживчої вартості природних ресурсів.

Витрати відтворення природних ресурсів формуються під впли-
вом не тільки природовідтворних, природоексплуатуючих галузей, 
але й виробництв, що обробляють природну сировину.

Витрати заміщення по своїй економічній природі є капіталь-
ними вкладеннями – екологічними інвестиціями. Під екологічни-
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ми інвестиціями слід розуміти екологічний показник, що вказує на 
рівень єдиночасних витрат на охорону, розширення і відновлення 
об’єктів природи. Виходячи з сутності економічної оцінки природ-
них ресурсів і характеру витрат, пов’язаних з їх відтворенням, мето-
дологічною основною механізму будування економічної оцінки при-
родних ресурсів є теорія ефективності суспільного виробництва, а 
безпосереднім економічним інструментом – методика вимірювання 
ефективності капітальних вкладень. Згідно з основними положен-
нями даної методики, розрізнюють абсолютну і порівняльну ефек-
тивність капітальних вкладень. Згідно з цим у рамках економічної 
оцінки природних ресурсів слід виділяти два основних види - абсо-
лютну і порівняльну економічні оцінки.

7.2. Абсолютна і економічна оцінка природного ресурсу

Абсолютна економічна оцінка необхідна для встановлення роз-
міру плати і прийняття природних ресурсів на баланс підприємств, 
переданих їм у безстрокове користування, а також для відображен-
ня природних ресурсів у складі національного багатства. Цей вид 
оцінки вказує на розмір капітальних вкладень, необхідних для за-
міщення даного природного ресурсу на основі ефекту відтворення 
продукту природокористування.

В рамках абсолютної економічної оцінки розрізнюють поточну 
і довгострокову оцінку. Перша являє собою щорічний ефект відтво-
рення, друга – їх суму за період знаходження природного ресурсу в 
господарському обігу.

Будування поточної оцінки базується на методичній схемі ви-
значення абсолютної ефективності капітальних вкладень.

Один з її показників визначається як відношення економії від 
зниження собівартості продукції (Ес) та капітальним вкладенням, 
які викликали цю економію. Розмір Ес визначається з формули:

 , 

де С1 та С2 – собівартість продукції до і після здійснення капі-
тальних вкладень;

К – розмір капітальних вкладень, грн.
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Величина Ес повинна дорівнювати нормативу загальної (абосо-
лютної) ефективності Еа. Якщо Ес ≥ Єа, то і капітальні вкладення 
визначаються як ефективні. Норматив загальної (абсолютної) ефек-
тивності по народному господарству в цілому встановлений на рівні 
0,14. Це означає, що на 100 грн капітальних вкладень необхідно зни-
зити собівартість не менш ніж на 14 грн. При визначенні економіч-
ної оцінки ресурсів треба виходити з того, що капітальні вкладення 
природоексплуатуючих (природогосподарських) галузей доцільно 
направляти на природокористування лише в тому випадку, коли 
економія природної речовини (ресурсу) (ΔЕ) буде не менш ефек-
тивною, ніж зниження собівартості продукції, що вони виготовля-
ють (ΔС), тобто ΔЕ ≥ ΔС. Величина ефекту, яка повинна бути по-
кладена в основу абсолютної оцінки, визначається з урахуванням 
нормативної величини зниження собівартості продукції:

 Е = Еа × С, 
де С – собівартість продукту природокористування, грн;
Еа – норматив загальної (абсолютної) ефективності, грн.

Якщо народногосподарський норматив Еа нижче галузевого, в 
основу визначення ефекту береться останній.

Абсолютний ефект відтворення природних ресурсів Еа обчис-
люється в грошовій формі за формулою:

 Еа = Єа × Сн × Пн, 
де Сн – народногосподарська собівартість продукту природоко-

ристування, грн;
Пн – народногосподарська величина продукту природокористу-

вання.
Еа – норматив загальної (абсолютної) ефективності.
Ця формула застосовується лише для визначення народно-

господарського рівня виходячи з середніх (середньозважених) 
об’єктивних умов відтворення. Під дією конкретних природних і 
економічних умов народногосподарська собівартість поділяється на 
різні індивідуально-суспільні витрати. Цей розподіл може виникну-
ти у зв’язку з неоднаковою якістю природних ресурсів і їх місцезна-
ходженням, а також при більш ефективному використанні первісної 
природної речовини.
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Абсолютний ефект відтворення має будуватися на народногос-
подарській ефективності питомих (тобто розрахованих на одиницю 
продукту природокористування) індивідуальних витрат. Це озна-
чає, що в кожному конкретному випадку індивідуальні витрати слід 
співвідносити з народногосподарським рівнем, корегуючи тим са-
мим ефект відтворення конкретного природного ресурсу. У зв’язку 
з цим формула абсолютного ефекту відтворення буде мати вигляд:

 . 

Перетворюючи її, отримаємо:

 , 

де Еа – абсолютний ефект відтворення природних ресурсів, 
грн;

Єа – норматив загальної (абсолютної) ефективності, грн;
Сн – народногосподарська собівартість продукту
природокористування, грн;
Пн – народногосподарська величина продукту
природокористування, грн;
Пі – фактичний вихід продукту природокористування;
Сі – індивідуальна собівартість продукту
природокористування.
Кц – ціновий коефіцієнт.

Оскільки продукти природокористування в різних сферах ма-
ють різний ефект споживання, у формулу економічної оцінки при-
родних ресурсів вводиться коефіцієнт їх споживчої цінності. Роз-
глянемо приклад. Урожайність зернових культур регіону (Пі) – 35 
ц/га; собівартість виробництва 1ц зерна в регіоні Сі – 12 грн/ц; со-
бівартість виробництва 1ц зерна по країні – 10 грн/ц; нормативний 
коефіцієнт абсолютної ефективності капітальних вкладень – 0,14; 
ціннісний коефіцієнт – 1,0. Абсолютний економічний ефект відтво-
рення 1га сільськогосподарських угідь регіону буде дорівнювати:
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Довгострокова оцінка. Цей показник являє собою суму поточ-

них оцінок. За допомогою цього методу діленням щорічної орендної 
плати на середню відсоткову ставку визначається покупна ціна зем-
лі, тобто орендна плата розглядається як відсоток на умовний капі-
тал. Довгострокова економічна оцінка землі визначається як сума 
нескінченних поточних оцінок. і розраховують її за формулою, грн.,

  , 

де Пз – поточна економічна оцінка землі, розрахована на основі 
щорічних витрат заміщення, грн;

Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, 
диференційований у залежності від об’єкта оцінки (сільськогоспо-
дарські угіддя, лісові землі) і його середозахисної цінності.

Довгострокова економічна оцінка родовищ корисних копалин 
(Ед.м) розглядається як сума поточних оцінок за строк їх експлуатації, 
тобто за повний період, і може бути розрахована за формулою, грн,

  , 

де - Т- період виключення запасів, починаючи з року проведення 
оцінки (t-1) і до року відпрацювання запасів (t=T);

Ом – поточна економічна оцінка родовища корисних копалин;
Е – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкла-

день і його середозахисної цінності.

Якщо протягом періоду виключення запасів щорічні витрати за-
міщення приймаються як постійні в часі, довгострокова економічна 
оцінка розраховується за формулою:

  , 

де Ом – поточна економічна оцінка родовища корисних копалин;
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Е – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкла-
день і його середозахисної цінності;

Т – період виключення запасів, починаючи з року проведення 
оцінки (t-1) і до року відпрацювання запасів (t=T).

Якщо довгострокова оцінка місценародження визначається без 
обліку фактора часу, її розмір рівний добутку річних поточних оці-
нок (Ом) на строк експлуатації (Т)

Ед.м = Ом · Т.

7.3. Порівняльна економічна оцінка природних ресурсів

Порівняльна економічна оцінка потрібна для визначення ефек-
тивності різних заходів, направлених на більш повне використання 
природних ресурсів, підвищення їх продуктивності і якості, ефек-
тивності експлуатації ресурсів різних районів тощо, а також захо-
дів щодо збереження і збільшення середозахисної ролі екологічних 
систем.

Сфера її застосування – передпланові і планово-проектні роз-
робки.

Порівняльна оцінка природних ресурсів вказує на цілеспрямо-
ваність і ефективність функціонування природних ресурсів кон-
кретного регіону і визначення продуктивності в загальній системі 
задоволення еколого-ресурсних потреб суспільства.

Провідну роль у формуванні даного виду оцінки відіграє (як і при абсо-
лютній оцінці) закон економії часу. Проте механізм її складання базується 
не на абсолютній, а на порівняльній ефективності капітальних вкладень.

У рамках порівняльної економічної оцінки природних ресурсів 
у залежності від їх народногосподарського призначення слід розріз-
нювати два показники: експлуатаційну і середозахисну оцінки.

1. Експлуатаційна оцінка. Цей показник може модифікуватись у 
залежності від поставленої мети, але в основі його розрахунку 
повинна лежати різницева величина приведених витрат за варі-
антами порівняння виходу додаткової продукції природокорис-
тування. Порівняльну економічну оцінку природних ресурсів 
(Ес) можна розрахувати за формулою, грн,
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  , 

де С1+ ЕnК1 і С2 + ЕnК2 - відповідно приведені витрати на оди-
ницю додаткової і-ї продукції, виробленої за різними варіантам при-
родокористування;

ΔПі - обсяг додаткового і-го виду продукції (і=1, 2,…m).

Ефект від того чи іншого варіанту природокористування, як 
правило, носить довгостроковий характер.

Важливою умовою при порівняльній оцінці є правильне зна-
ходження порівняльного ефекту функціонування природних ре-
сурсів. Він розраховується як різниця між замикаючими витра-
тами на вироблення конкретного виду продукції і нормативним 
рівнем індивідуальних приведених витрат на його виробництво 
з використанням оцінюваного ресурсу. У порівняльній оцінці за-
микаючи витрати виступають як оптимальний норматив. Тенден-
ція до зниження гранично допустимих витрат при інших умовах 
свідчать про зростання суспільної корисності корисних природ-
них ресурсів. У зв’язку з цим збільшення рівня замикаючі витрат 
може бути здійснено додаванням до їх базового рівня економії 
витрат.
2. Середозахисна оцінка. Важливою умовою оптимізації природо-

користування є збереження середозахисної функції екологічних 
систем з одночасним розширенням експлуатаційно доступної 
речової бази. Методичну схему порівняльної економічної оцін-
ки природних ресурсів середозахисного призначення можна 
розглянути на прикладі лісів. Економічна ефективність "неваго-
мих" середозахисних функцій лісу доведена чисельними дослі-
дженнями. Проте економічний вираз середозахисного ефекту не 
може служити основою для оцінки лісоземельних ресурсів при-
родоохоронного значення. По-перше, необхідність у даних зем-
лях повинна визначатися не їх економічним ефектом, а соціаль-
ним призначенням. По-друге, розмір ефекту може змінюватись і 
не відображати соціальну значимість лісів. Головне призначення 
даного виду оцінки - визначення цілеспрямованості збереження 
природних ресурсів середозахисного призначення.
Багаточисельні дослідження показують, що рубка лісу при сучас-

ному технологічному рівні лісозаготівельного виробництва і призво-
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дить до порушення природної сфери і негативно впливає на його во-
доохоронні, середорегулювальні і грунтозахисні функції. Найбільш 
ефективно забезпечують захист середи незаймані різновікові ліси з 
переважанням спілих і перестояних насаджень. Порівняльна еконо-
мічна оцінка середозахисних функцій лісів на народногосподарсько-
му рівні повинна стимулювати природоохоронне лісокористування. 
Необхідність суспільства в середозахисних функціях лісів вступає у 
протиріччя з необхідністю їх промислової експлуатації. Економічну 
оцінку середозахисних функцій лісів треба створювати на основі ви-
рішення цього протиріччя. Усім іншим суспільним необхідностям у 
продуктах і корисностях протидіє потреба у деревині. Для задоволен-
ня нової суспільного потреби в конкурентній корисності лісу потріб-
ні додаткові витрати. Якщо ці витрати не будуть здійснюватися, задо-
волення однієї з потреб (нової або старої) порушується і у будь-якому 
випадку суспільство буде зазнавати новиї витрат.

Ліси можуть виконувати середозахисні функції лише за умов при-
родного їх збереження, а деревина, яка має бути виготовлена з цих лісів, 
компенсується завозом з інших промислових районів або за рахунок 
найбільш якісної переробки деревинної речовини у даному регіоні.

Іншими словами і при складанні середозахисної оцінки визначну 
роль відіграють замикаючі витрати. Якщо техніко-економічні і лісів-
ницькі заходи щодо промислового освоєння лісів будуть спрямовані на 
повний захист їх середозахисних функцій, то витрати, пов’язані з про-
веденням цих заходів, не повинні перевищувати абсолютного значення 
замикаючі витрат. Якщо природоохоронні витрати перевищують за-
микаючи, цілеспрямовано припинити промислову експлуатацію лісів 
і ввозити деревину з прилеглого району або забезпечити найбільш гли-
боку переробку її в даному регіоні. Таким чином, основою складання 
порівняльної економічної оцінки середозахисних функцій лісів є роз-
мір можливої заготівлі деревини в цих лісах, виражений у замикаючих 
витратах. Враховуючи викладене, порівняльну економічну оцінку се-
редозахисних функцій лісів (Оср) слід знаходити за формулою, грн.,

  , 

де М – середній запас деревини на 1 га лісів у виці дозрівання, р.;
З – замикаючі витрати на відшкодування (збереження) дере-

винного запасу 1 га лісів у віці спілості, грн;
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Єн.п – нормативний коефіцієнт приведення різночасних витрат (0,03);
t – різниця між віком спілості і фактичним віком насаджень, р.

Вартість відтворення і плата за природні ресурси
Витрати в суспільному виробництві є витратами праці. Суспільно 

необхідна праця, витрачена на виробництво продукту, створює вартість. 
Вартість відтворення природних ресурсів необхідно розраховувати не за 
витратами заміщення, що виражають абстрактну можливість відтворен-
ня, а за фактичними витратами, пов’язаними з охороною, відтворенням 
і експлуатацією природних ресурсів. І фактичні витрати (поточні витра-
ти), і витрати заміщення економічно визначають один і той самий про-
цес - відтворення природних ресурсів. І ті і інші витрати мають однакову 
економічну природу. По своїй суті вони являють собою капітальні вкла-
дення. Але між ними існує і принципова різниця. Витрати заміщення 
виражають споживчу вартість природних ресурсів, а фактичні витрати 
- вартість їх відтворення. Проте, це не значить, що витрати заміщення 
протистоять фактичним витратам. У випадку виключення природного 
ресурсу з народногосподарського обігу або його нераціонального ви-
користання витрати заміщення, які характеризуються економією май-
бутньої праці, стають фактичними (поточними) витратами і органічно 
вкладаються у вартість відтворення природних ресурсів. Таким чином, у 
господарському житті витрати заміщення можуть стати поточними і ви-
значити увесь хід відтворення природних ресурсів. У рамках складених 
вартісних відношень повинна розглядатися така категорія, як плата за 
природні ресурси. Її зміст можуть визначати як фактичні, так і майбутні 
витрати праці. Плата за ресурси, побудована на фактичних витратах, на-
правляється на відшкодування суспільно необхідних витрат, пов’язаних 
з розвідуванням, охороною, відтворенням природних ресурсів і іншими 
природогосподарськими роботами. Плата, що базується на майбутніх 
витратах і виражає суть економічної оцінки природних ресурсів, здій-
снюється з метою відшкодування витрат економічного потенціалу (на-
приклад, виключення сільськогосподарської землі з господарського обі-
гу), а також для стимулювання раціонального природокористування. 
Методологія побудови двох форм плати за природні ресурси різна. В од-
ному випадку вона базується на законній вартості, в іншому – на закон-
ній економії часу. Так, середньогалузева ставка відшкодування витрат на 
геологорозвідувальні роботи за одиницю погашеної при видобуванні і-ї 
твердої корисної копалини Сrі виражається за формулою:
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  , 

де Зri - середньорічний обсяг витрат на пошук і розвідку і-ї ко-
рисної копалини (без урахування суспільно-галузевих витрат на ге-
ологічну науку, регіональні дослідження, інженерну геологію), грн.;

Фпі – вартість продуктивних розвідувальних свердловин, гір-
ничих видобутків, що передані на баланс гірничих підприємств і 
експлуатуються як основні фонди в процесі видобутку, грн;

Ді – середньорічний видобуток і-го корисного палива, т.
Пні – середньорічні нормативні втрати при добуванні і-ї корис-

ної копалини, т.

Регіональні різниці у витратах на геологорозвідувальні роботи, 
якості знайдених гірничо-геологічних умовах іх розробок обумовлено 
необхідністю диференціювати середньогалузеві ставки за окремими 
басейнами (родовищами). Такі вартості є також основою визначення 
плати (таксова вартість деревини на корені) і тарифів на воду, що заби-
рається промисловими підприємствами з водогосподарських систем.

У повній платі враховуються не тільки прямі витрати на віднов-
лення і охорону одного кубометра деревини, але і різниця у природ-
них умовах лісоексплуатації, тобто диференціальна рента. Повна 
плата (Ск складається з собівартості лісовирощування V, накопи-
чень по лісному господарству V × 0,1P і диференціальної ренти R:

 Cк = V + V × 0,1P + R. 
Такси лісового господарства виконують функцію відпускної ціни лісу 

на коріння і можуть бути (в залежності від народногосподарських цілей) 
нижче або вище повної кореневої вартості. Такси диференційовані за поя-
сами і групами лісів, розрядами, породами, групами гатунків і технічними 
якостями деревини. Середня величина визначається з формули:

 )max( SS
М
ДТср −+= , 

де Д – сума витрат на лісове господарство (лісовідновлення) з 
необхідними накопичуваннями, грн;

М – обсяг деревини, лімітованої розрахунковою лісосікою;
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Smax – максимальна сума транспортних витрат для граничної 
відстані вивезення деревини з даної ділянки, грн;

S – сума транспортних витрат для вивезення деревини з даної 
ділянки, грн.

Тарифи, диференційовані за регіонами, призвані відшкодову-
вати суспільно необхідні втрати (враховуючи прибуток) водогос-
подарських систем на постачання промислових підприємств і вста-
новлюються на 1 кубометр спожитої води. В розрахунок ціни води 
для господарських цілей враховують витрати на водопостачання 
(витрати на забір, транспортування, локальне очищення, відведення 
стічних вод), на вивчення і охорону водних ресурсів, на регулюван-
ня стоків тощо. Ціну 1 кубометра води можна визначити з формули, 
грн,

 Ц = В + П 
де В – поточні витрати водогосподарських систем, грн/м3;
П – прибуток водогосподарських систем, грн/м3.

Величина прибутку визначається на основі середньої по народ-
ному господарству норми рентабельності. Ціна води повинна дифе-
ренціюватися в залежності від напрямку її використання.

Форма плати, побудована на майбутніх витратах сприяє най-
більш ефективному використанню природних ресурсів. Ця плата є 
економічною санкцією за виключення природного ресурсу з госпо-
дарського обігу, за наднормативні втрати природної речовини при її 
видобуванні і переробці. Форма плати будується на довгостроковій 
економічній оцінці природних ресурсів. Джерелом фінансування 
є прибуток підприємств, винних у нераціональному використанні 
природних ресурсів, їх знищенні тощо.

Орендні відношення – це відношення ефективного господарюван-
ня, побудовані на основі платності за природні ресурси. Своїм існуван-
ням вони в рівній мірі зобов’язані як закону економії часу, так і закону 
вартості. Перший з них формує ефект відтворювання природних ре-
сурсів, а другий обумовлює необхідність еквівалентного обміну між то-
варовиробником, що використовує блага природи, і місцевими радами, 
що володіють і розпоряджаються цими багатствами. У ролі орендатора 
можуть виступати державні підприємства (ліспромгоспи, колгоспи), а 
також недержавні структури (кооперативи і окремі громадяни). Осно-
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вою визначення орендної плати є максимізація суспільної корисності 
природних ресурсів. У платі має бути відображена висока ефектив-
ність відтворення продукту природокористування при можливо більш 
повному задоволенні суспільних потреб. Крім того, необхідно забезпе-
чити оптимальне (або близьке до нього) співвідношення колективних 
(індивідуальних) і суспільних інтересів з підвищенням ефективності 
виробництва продукту природокористування.

Виходячи з цього, орендна плата за 1 га землі визначається з 
формули, грн,

  , 

де Вб – базові витрати на 1 га, грн;
Вн – нормативні витрати на 1 га, грн;
Уб – базова урожайність, у/га;
Ін – нормативна урожайність, у/га;
Кі – коефіцієнт співвідношення колективних (індивідуальних) 

і суспільних інтересів.

Після перетворень формула має вигляд:

  .  

Значення виразу доцільне величині, оскільки

  

де Сб і Сн – відповідно базова і нормативна собівартість вироб-
ництва 1 ц продукції.

Таким чином, основу орендної плати складає, з одного боку, 
різницева величина між базовою і нормативною собівартістю 1 ц 
продукту, скорегована на коефіцієнт співвідношення колективних 
(індивідуальних) і суспільних інтересів, а, з іншого, базова урожай-
ність сільськогосподарських угідь:
 Па = (Сб – Сн) Кі Уб. 
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Формула для визначення орендної плати побудована виходячи 
з методики поточної економічної оцінки природних ресурсів.

По суті додатковим елементом у формулі орендної плати (порів-
няльно з формулою поточної економічної оцінки) є Кі. Коефіцієнт 
співвідношення інтересів (Кі) показує, яка частина нормативного 
додаткового ефекту залишається в розпорядженні колективу (пра-
цівника), стимулюючи його господарське ставлення до природних 
ресурсів, і яка йде в розпорядження місцевих рад.

Орендні відношення можна також розглядати як пропозицію 
місцевими владами кооперативу або окремому працівнику власнос-
ті у вигляді безстрокової позики, за яку щорічно необхідно сплачу-
вати відсотки. При такому підході в якості основи орендна плата 
встановлюється з урахуванням довгострокової оцінки природних 
ресурсів.

Відсоткова ставка, що визначає розмір плати, повинна врахову-
вати регіональні умови господарювання і бути достатньою для сти-
мулювання раціонального природокористування.

Таким чином, плата за природні ресурси може будуватися як на 
основі витратної, так і рентної концепції. Перша визначає вартість 
відтворення природних ресурсів, а друга – їх народногосподарську 
цінність. Кожна з них виконує свою цільову функцію. В ціні можуть 
відображатися як суспільно необхідні витрати на відтворення при-
родних ресурсів, так і їх народногосподарська цінність (у вигляді 
абсолютної і (або) диференціальної ренти).

7.5. Ціна відтворення екологічного потенціалу

Під екологічним потенціалом розуміють взаємопов’язану су-
купність ресурсів живої природи даної території. У природно-
історичному аспекті економічний потенціал визначає усе розмаїття 
живої і неживої природи. З екологічної точки зору, він є складовою 
частиною національного багатства.

Елементи економічного потенціалу повинні мати грошову оцін-
ку. Щоб відобразити екологічний потенціал у складі національного 
багатства, необхідно знати його відтворення. При цьому слід вра-
ховувати одну методичну особливість: складовою частиною еколо-
гічного потенціалу є продуктивність біогеоценозів. В основу оцінки 
має бути покладена величина вартості відтворення первинної біоло-
гічної продукції – обсяг живої речовини, створений земними росли-
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нами. Вторинна продукція створюється тваринними редуцентами 
за рахунок знищення частини первинної продукції. Тому загальна 
біологічна продуктивність може визначатися тільки за обсягом пер-
винної продукції, що виробляється зеленими рослинами, які про-
дукують первісний обсяг живої речовини і безпосередньо засвою-
ють (акумулюють) сонячну енергію. Екологічний потенціал (Це.п) 
являє собою ціну відтворення землі (сільськогосподарських угідь) 
(Цз) і лісів (Цл):

 Це.п = Цз + Цл. 
Ціна відтворення землі (сільськогосподарських угідь). Базою 

створення ціни відтворення землі є формула абсолютної (довго-
строкової) економічної оцінки природних ресурсів:

  , 

де Еа – народногосподарський норматив ефективності капіталь-
них вкладень (0,14);

Сн – народногосподарська собівартість продукту природоко-
ристування, грн;

Сі – індивідуальна собівартість продукту природокористуван-
ня, грн;

Пі – фактичний вихід (величина) продукту природокористу-
вання;

Е – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкла-
день, диференційований у залежності від об’єкта оцінки.

При використанні даної формули для екологічної оцінки землі 
як екологічної системи важливо правильно встановити розмір нор-
мативного коефіцієнта ефективності. Для сільського господарства 
його розмір рекомендується брати на рівні 0,07, для землеоціночних 
робіт він не повинен перевищувати 0,03. Для України слід приймати 
коефіцієнт 0,03 для оцінки землі як екологічної системи.

Ціна відтворення лісів. Методика складання ціни відтворення 
лісів має свої особливості. По-перше, основним продуктом природо-
користування, який охоплює усі стадії єдиного процесу відтворення 
лісових ресурсів, є пиломатеріали. Ефект відтворення визначають 
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не тільки витрати на лісовирощування і лісоексплуатацію, але й ви-
трати на лісопереробку. Корисний вихід продукції деревообробки 
складає в лісопильній промисловості 60-65%. При лущенні фанер-
ного шпону він дорівнює 40-45%, у столярно-меблевому виробни-
цтві – 50%. В лісозаготівельній і деревообробній промисловості 
обсяг відходів досягає 40-50% від обсягу вирубки. По-друге, норма-
тивний коефіцієнт екологічної ефективності залежить від відтво-
реного циклу деревинних порід і народногосподарського значення 
лісів. Чим вище вік спілості насаджень і більш суттєві його захисні 
функції стосовно середовища, тим менший коефіцієнт. По-третє, по-
казником постійного продукування лісових земель є щорічний при-
ріст, що визначається діленням запасу лісу на його вік. По-четверте, 
об’єктом економічної оцінки виступає не тільки земля, зайнята або 
призначена для лісових насаджень, але й деревинний запас.

Економічна оцінка 1 га лісу (Ел) розраховується як сума еконо-
мічних оцінок землі (Ез) і запасу (Ед) деревини:

 Ел = Ез + Ед. 

Економічна оцінка землі визначається за формулою:

  , 

де Сн, Сі – відповідно народногосподарська (галузева) і індиві-
дуальна собівартість 1 кубометра пиломатеріалів, грн;

Пр – середньорічний приріст лісу, м3/га;
Єа – народногосподарський норматив ефективності
капітальних вкладень;
Є– нормативний коефіцієнт екологічної ефективності капіталь-

них вкладень.

Економічна оцінка деревинної сировини (Ед) визначається з 
формули:

  , 

де З – середній запас 1 га покритої лісом площі, м3.
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Щоб зберігати в чистоті водний і повітряний басейни, забезпе-
чити екологізацію матеріального виробництва, необхідні відповідні 
витрати. Ряд експертних оцінок зазначає, що розмір загальнонаціо-
нальних природоохоронних витрат має складати не менше 3% вели-
чини валового національного продукту (ВНП). Орієнтовно розмір 
необхідних природоохоронних витрат (ПВ) можна визначити за до-
помогою збільшених розрахунків з формули:

 ПВ = М В Уо Еа, 
де М В – матеріальні виробничі витрати, грн;
Уо – питома вага відходів матеріального виробництва, %;
Еа – народногосподарський норматив ефективності капітальних 

вкладень. Матеріальні витрати на рівні народного господарства роз-
раховуються як різниця між валовим суспільним продуктом (ВСП) 
і національним прибутком (НП).

Розмір природоохоронних витрат повинен наближатися до мі-
німально можливого рівня економічного ефекту використання від-
ходів. В іншому випадку не будуть забезпечені інтенсивний тип 
розширеного відтворення суспільного продукту і екологізація мате-
ріального виробництва.



283

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

8. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МАТЕРІАЛЬНОГО 
ВИРОБНИЦТВА

8.1. Сутність екологізації матеріального виробництва

Між природним середовищем і матеріальним виробництвом іс-
нує тісний, органічний зв’язок, який можна уявити таким чином: 
екосистема – природні ресурси – матеріальні ресурси – кінцевий 
продукт.

Природна речовина, добута з метою отримання конкретного 
продукту для задоволення суспільних потреб, у сфері матеріального 
виробництва трансформується в матеріальний ресурс.

У процесі видобутку і переробки природної речовини, а також 
споживання готової продукції утворюється безліч різноманітних 
відходів, наявність, утилізація і знешкоджування яких визначають 
екологізацією матеріального виробництва. Термін «екологізація 
виробництва» домислює не безпосередню участь біологічних орга-
нізмів у технологічному процесі, як це має місце в мікробіологічній 
промисловості, а вплив матеріального виробництва на стан навко-
лишнього природного середовища, екологічних систем, через що 
утворюються відходи.

Розрахунки показують, що з загального обсягу природної ре-
човини, що залучається у суспільне виробництво, форму кінцево-
го продукту, що споживається суспільством, приймає лише 1-1,5%. 
Інша частина являє собою відходи, що поділяють на відходи вироб-
ництва і відходи споживання. Відходи виробництва – це залишки 
сировини, матеріалів і напівфабрикатів, що утворилися при виго-
товленні продукції і повністю або частково втратили свої споживчі 
властивості, а також продукти фізико-хімічної або механічної пере-
робки сировини, отримання яких не було метою виробництва. Вони 
можуть бути використані в народному господарстві після відповід-
ної обробки або як сировина для переробки.

Зважаючи на специфіко-технологічний процес в одних вироб-
ництвах, наприклад, хімічних, вхідна сировина, перетворюючись у 
відходи, втрачає свої фізико-хімічні властивості, в інших – ці пере-
творення не відбуваються (лісова, деревообробна, вугільна тощо). 
Відходами споживання вважають різноманітного роду вироби, 
комплектувальні деталі і матеріали, що з тих або інших причин не-
придатні для подальшого використання. Вони поділяються на від-
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ходи промислового (металобрухт, скло, непридатне для експлуата-
ції обладнання тощо) і побутового споживання (зіпсовані харчові 
продукти, зношене взуття, одяг, різноманітні пакунки, тара тощо). 
Відходи виробництва і споживання можна назвати відходами від-
творення матеріального продукту (ВВМП). Від ВВМП слід розумі-
ти технологічні втрати, що пов’язані з такими хиткими виробничими 
операціями, як сушіння, випарювання, кристалізація, розфасуван-
ня, транспортування та ін. Відходи в залежності від ефективності за-
своєння і переробки в кінцеві продукти поділяються на економічно 
доцільні і економічно недоцільні.

Економічно доцільні відходи називаються вторинними матері-
альними ресурсами (ВМР).

Кількість відходів, що утворюються на різних стадіях відтворен-
ня матеріального продукту, характеризує рівень екологізації вироб-
ництва. Іншими словами, економія матеріалів, сировини і енергії, 
першоджерелом яких виступають природні ресурси, є визначаль-
ною умовою екологізації матеріального виробництва.

Для вироблення стратегічної лінії екологізації суспільного ви-
робництва необхідно знати загальну кількість і склад відходів, що 
надходять у навколишнє природне середовище. Інструментом, 
за допомогою якого можна визначити кількість і склад відходів, є 
баланс матеріально-речовинних потоків, що виникають у суспіль-
ному виробництві. Спрощена схема річного балансу матеріально-
речовинних потоків, що виміряються в одиницях маси речовини, 
може бути показана у такому вигляді:

 S = Q + K + r1 + r2 + r3; Q = q1 + q2 + yF; 
де S – маса природних ресурсів (первинної сировини), що вклю-

чається у виробничий обіг;
Q – загальна маса відходів, що надходять у навколишнє природ-

не середовище від виробництва і споживання;
q1, q2 – відповідно маса відходів, що надходять до навколиш-

нього природного середовища від виробництва і споживання;
F – маса виробничих і невиробничих фондів, споживчих фондів 

тривалого використання;
y – норматив фізичного зношення виробничих і невиробничих 

фондів і споживчих товарів тривалого використання;
K – маса виробничих фондів, що накопичуються, і споживчих 

товарів тривалого використання;
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r1 – маса сировини, яка реалізується з відходів виробництва, що 
використовуються у споживанні;

r2 - маса сировини, яка реалізується з відходів споживання, що 
використовується у виробництві;

r3 - маса сировини, яка реалізується з відходів виробництва, що 
використовується у виробництві;

Перші спроби скласти такі баланси були вжиті в середині 60-х 
років американськими вченими.

Баланси матеріально-речовинних потоків необхідно складати у 
поресурсному і регіональному аспектах. Поресурсний аспект дозво-
ляє виявити ефективність використання конкретної природної ре-
човини на даному етапі розвитку суспільства, регіону та визначити 
основні шляхи усунення негативних тенденцій.

Регіональний аспект дає можливість встановити: ступінь вико-
ристання ресурсного потенціалу регіону; загальну масу відходів, що 
утворилася на певній території; структуру і масштаби негативного 
впливу на екосистеми; стратегію територіальної організації безвід-
ходної технології.

Рівень ефективності використання матеріальних ресурсів і ви-
добутку природної сировини зумовлений чинністю як об’єктивних, 
так і суб’єктивних чинників.

Об’єктивним чинником є рівень розвитку науки, ресурсозбе-
рігаючої техніки і технології. Ще на стадії проектування заклада-
ються певні витрати ресурсів, зумовлені традиційною технологією. 
У проектах заздалегідь передбачаються втрати сировини в надрах, 
попутних продуктів при видобутку сировини, утворення відвалів, 
порожніх порід при переробці сировини, матеріалів тощо. Процес 
використання природних ресурсів розчленовується немовби на дві 
частини: утворення відходів і втрат при добуванні і виробництві, а 
після цього наступна (хоча інколи і попутна) утилізація відходів.

Повне подолання об’єктивного чинника можливе при впрова-
дженні безвідходного виробництва. Однак для розробки абсолютно 
екологізованої технології і відповідних систем машин вимагаються 
порівняно тривалі терміни. Тому на сучасному етапі головний шлях 
подолання об’єктивного чинника – це формування територіально 
виробничих комплексів на базі комбінування виробництва і роз-
витку ресурсозберігаючої техніки і технології, що забезпечують не 
тільки виробництво основних видів продукції, але і більш повне 
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використання всіх компонентів природної сировини, утилізацію 
відходів, що утворюються. Це так звана горизонтальна система без-
відходного виробництва. Вона забезпечує не абсолютну, а часткову 
економію природної сировини, але для даних об’єктивних умов ця 
економія є максимальною і відповідає одному з основних принципів 
природокористування – екологізації матеріального виробництва.

Поряд з об’єктивними причинами втрат ресурсів існують і 
суб’єктивні. Серед найважчих з них можна назвати відомчий підхід 
до вирішення проблем раціонального природокористування. Такий 
підхід виявляється, наприклад, починаючи з геологорозвідувальних 
робіт. Промислові запаси визначаються, як правило, за основним 
або обмеженим їх числом, що використовується для створення вузь-
коспеціалізованого виробництва. При прийнятті рішення про розмі-
щення спеціалізованих підприємств не завжди враховується ефект 
від переробки інших видів сировини, а також видів виробництва.

Усунення суб’єктивних чинників може бути забезпечене шля-
хом вдосконалення механізму природокористування, що має бути 
вести до підсилення економічної зацікавленості підприємств і ві-
домств у бережливому використанні матеріальних ресурсів і раціо-
нального видобутку природної сировини.

Ефективне використання матеріальних ресурсів у народному 
господарстві дає не тільки великий економічний ефект, але й дозво-
ляє скорочувати розміри експлуатації природних ресурсів і змен-
шувати кількість різноманітних відходів. У народному господарстві 
найбільшу питому вагу матеріальні витрати мають у промисловості. 
Вони складають приблизно 80% від усіх поточних виробничих ви-
трат, виключаючи амортизацію, понад 60% потрібно на сировину і 
матеріали, трохи більше 4% - на паливо, близько 3% - на енергію.

В сільському господарстві частка матеріальних витрат складає 
приблизно половину собівартості продукції. Більша їх частина по-
трібна на корм і насіння (2/3 матеріальних витрат без амортизації), 
близько 10% - на мінеральні добрива і отрутохімікати. В загальній 
величині валового суспільного продукту матеріальні витрати дося-
гають майже 60%. Цим визначається ефективність їхньої економії.

Найбільша кількість відходів одержується при видобутку при-
родної речовини. З її обсягу використовується тільки 6-7%. У над-
рах землі залишається до 30% вугілля, 60-70% нафти, 20% залізної 
руди, 25-30% фосфатів і т.п.
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В той самий час прогресивні технології видобутку сировини до-
зволяють додатково видобувати до 40% нафти, яку не можна отри-
мати традиційним способом, у цілому вони дадуть можливість видо-
бувати до 70-80% нафти, тоді як при природному тиску відбір нафти 
з пластин складає в середньому 1/3. Однак подібні засоби застосо-
вуються тільки в окремих галузях у невеликих масштабах.

При використанні прогресивних засобів збагачування сировини 
до 80% зростає і маса корисних речовин, що видобувається з руд, що 
особливо важливо при добуванні рідких і кольорових металів. Ці за-
соби ефективні при розробці бідних бурозалізних руд, сланців, що 
невигідно одержувати звичайним способом зважаючи на низький 
відхід корисних речовин.

За розрахунками фахівців, ддя підвищення видобутку сировин-
них ресурсів вимагається непропорційне зростання витрат.

Тому розширене відтворення природних ресурсів у наш час ви-
значається рівнем техніки і технології виробництва, а не споживчими 
якостями вхідної природної сировини. В минулому столітті вважалося 
вигідним добування свинцево-цинкової руди, що містить 8-10% корис-
них копалин, в початку поточного сторіччя 6-7%. Напередодні Другої 
світової війни ефективним вмістом свинцю і цинку в руді вважалося 
5-8%. Зараз видобувається руда, в якій міститься 1,5-2,7% таких мета-
лів. В ХІХ сторіччі придатною до видобування вважалася руда з 5-6%, 
у наш час розробляються поклади, в яких міститься 0,8 – 1,5% міді.

Те саме спостерігається і в залізорудній промисловості. За останні 30 
років середній вміст заліза в сирій руді знизився на 14,9%. Без вдоскона-
лення техніки, технології видобутку і переробки первинної сировини да-
ний процес був би природно неможливий і неефективний. Тенденція в 
природокористуванні така, що спостерігається цілком закономірний пе-
рехід від більш сприятливої природної сировини - основи відтворення, 
до менш сприятливої. Подібна закономірність повинна компенсуватися 
більш прискореним впровадженням у виробництво не тільки економіч-
них, але і екологічно максимально ефективних засобів виробництва.

Оскільки видобувна промисловість є більш фондомісткою, то 
підвищення ефективності відтворення природних ресурсів може 
бути забезпечене не стільки на стадії видобутку природної речо-
вини, скільки на стадії її використання за рахунок більш глибокої 
переробки сировини. Це в повній мірі відповідає і принципу еколо-
гізації суспільного виробництва.
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8.2. Критерії і показники екологічної 
оцінки матеріального виробництва

У змісті екологічної оцінки матеріального виробництва необ-
хідно розглядати такі поняття, як критерій і показники оцінки. 
Об’єктивно випливаючи з суттєвості безвідходного виробництва, 
критерій екологічної оцінки повинен являти собою узагальнююче 
формулювання кінцевої мети природоохоронної діяльності в ма-
теріальній сфері. В абсолютно екологізованому виробництві прак-
тично вся вхідна сировина перетворюється в готовий продукт. Тому 
основу екологічної оцінки матеріального виробництва складає про-
дукція, випущена без відходів. Рівень (коефіцієнт) екологічності 
безвідходного виробництва дорівнює одиниці або близькій до неї 
величині.

Чим більше випущено продукції без відходів, тим вище рівень 
екологічності матеріального виробництва.

Критерій екологічної оцінки матеріального виробництва є осно-
вою побудови системи показників, що характеризують процес еко-
логізації. Слід виділяти натуральні і вартісні показники екологічної 
оцінки матеріального виробництва.

В системі натуральних показників розрізняють дві групи: показ-
ники чистоти навколишнього природного середовища, показники 
екологічності технологічних процесів. Основою побудови показни-
ків чистоти якості навколишнього природного середовища є своє-
рідний норматив – гранично-допустимі концентрації шкідливих 
речовин (ГДК).

Розрізняють ГДК в атмосферному повітрі та воді. Для атмосфе-
ри допустимою є така концентрація шкідливих речовин, яка про-
тягом тривалого часу не виявляє негативного впливу на організм 
людини і функціонування екологічних систем.

Для санітарної оцінки атмосферного повітря використовують 
максимально-разові і середньодобові ГДК. Максимально-разова ГДК 
встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини 
(відчуття запаху, зміна біоелектричної активності головного моз-
ку, світлової чутливості очей і ін.), а середньодобова – з метою по-
передження їх резорбтивного (загальнотоксичного, канцерогенного, 
мутагенного і ін.) впливу. Максимально - разова ГДК визначається 
у процесі спостережень над людьми, що короткочасно (5-20 хвилин) 
вдихають повітря з малою концентрацією речовини, що вивчається. 
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Щоб встановити середньодобові ГДК атмосферних забруднень, про-
водять токсикологічний експеримент на тваринах. Аналогічні вимоги 
ставлять до створення нормативів шкідливих речовин для води.

Якщо та або інша шкідлива речовина на даній території присут-
ня в єдиному числі і не перевищує гранично-допустимі концентра-
ції, це свідчить про чистоту природного середовища:

 1≤
ПДК

Cі
, 

де Сі – фактична концентрація шкідливих речовин.

У повітряному і водному басейнах, як правило, знаходиться не 
одна, а декілька шкідливих речовин. Причому деякі з них (сірчис-
тий газ і двоокис азоту, сірчистий газ і сірководень тощо) створюють 
ефект синегізму, тобто спільну чинність двох або декількох агентів 
в одному і тому ж напрямку. Сума концентрації речовин не повинна 
перевищувати одиниці при розрахунку за формулою:

  , 

де С1, С2, …Сн – фактичні концентрації шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі, воді;

ПДК1, ПДК2,…ПДКп – відповідні величини цих речовин у пові-
тряному або водному басейнах.

У природоохоронну практику впроваджується такий норматив, 
як гранично-допустимий викид (ГДВ) шкідливих речовин в атмос-
феру. Важливо зазначити, що його встановлюють для кожного дже-
рела забруднення з урахуванням ГДК і ГДЗН (гранично допусти-
мих навантажень на екологічні системи). Норми ГДВ вводяться для 
всіх підприємств, викиди яких забруднюють атмосферне повітря 
конкретної території. Це необхідно для досягнення погодженості 
між кількістю шкідливих викидів від окремих джерел забруднення, 
розташованих на даній території, і гранично-допустимою концен-
трацією шкідливих речовин.

ГВД встановлюється санітарними органами для кожного 
підприємства-забруднювача з урахуванням перспектив його розви-
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тку, особливостей природного середовища, кількості і концентрації 
діючих виробничих об’єктів, обсягу і структури викидів.

Гігієнічні нормативи – ГДК або ГДВ є найважливішими крите-
ріями якості навколишнього середовища, порівняння з якими фак-
тичних показників забруднення вказує на екологічну чистоту під-
приємств матеріального виробництва.

Натуральним показником екологічності технологічних проце-
сів є коефіцієнт ефективності використання природної сировини 
(Ке.е), що розраховується як відношення загальної ваги створюва-
ної товарної продукції (Вт) до ваги сировини (Вс), витраченої на її 
виготовлення:

  . 

Як показники екологічності можуть бути використані і інші, 
наприклад питома вага відходів у величині вхідної природної си-
ровини. Логіка їхньої побудови ідентична методиці визначення 
коефіцієнта ефективності використання природної сировини. По-
ряд з натуральними показниками при екологічній оцінці виникає 
необхідність застосувати і вартісні показники. Це зумовлено двома 
чинниками: діяльність підприємств оцінюється у вартісному ви-
раженні, тому свій “вплив” на результати виробництва показники 
екологічної оцінки можуть найбільш повно виявити лише тоді, коли 
будуть показані у вартісній формі; вартісна форма необхідна для ви-
разу витрат і результатів, пов’язаних з екологізацією виробництва.

Як вартісний показник екологічної оцінки матеріального вироб-
ництва слід використовувати коефіцієнт рівня безвідходного вироб-
ництва (Кп.Б), що розраховується за формулою:

  , 

де Пб.п – продукція безвідходного виробництва, грн;
Пв.п – валова продукція сучасного виробництва, грн..

Продукція безвідходного виробництва визначається за форму-
лою:
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 Пб.п = Чп.с + Мб.п, 
де Чп.с – чиста продукція сучасного виробництва, грн;
Мб.п. – матеріальні витрати безвідходного виробництва, грн;
Матеріальні витрати безвідходного виробництва рівні:

 Мб.п. = Вг.п. + Пср, 
де Вг.п. – маса готової продукції, тон;
Пср. – середньозважена ціна одиниці ваги матеріальних ресур-

сів, грн.

Коефіцієнт рівня безвідходного виробництва дасть загальне 
уявлення про екологічність технології, проте він не враховує по-
рівняльну шкідливість різноманітних речовин (відходів), що впли-
вають на навколишнє середовище. У зв’язку з цим необхідно дати 
екологічну оцінку неутилізованим відходам, на підставі чого можна 
вивести інтегральний показник екологічності виробництва.

Відходи, що утворюються в результаті функціонування вироб-
ництва, можна поділити на: екологічно нешкідливі (як правило, 
тверді) та екологічно шкідливі (як правило, рідкі та газоподібні). 
Таке угрупування відходів за їх шкідливістю в деякій мірі умовне, 
проте воно достатнє для того, щоб продемонструвати принципову 
схему побудови екологічної оцінки речовин, які не утилізуються.

При складанні екологічної оцінки відходів, які не утилізуються, 
слід враховувати вартість і нормативний коефіцієнт ефективності 
їх використання, диференційований з урахуванням ступеня нега-
тивного впливу відходів, які не утилізуються, на навколишнє серед-
овище.

Вартість відходів, які не утилізуються, визначається за вартістю 
(ціною) первісної сировини. В залежності від ступеня впливу відхо-
дів на навколишнє середовище змінюється величина нормативного 
коефіцієнта ефективності середозахисних інвестицій (Ен). Його ін-
тервал може змінюватися в межах від 0,02 (цей рівень зумовлений 
рішенням чисто екологічних (природозахисних) проблем і визнача-
ється ефективністю відтворення екологічних систем) до 0,14 (даний 
рівень відповідає народногосподарському коефіцієнту ефективнос-
ті, коли відходи екологічно нешкідливі і доцільність їхнього вико-
ристання визначається потребою в додатковому джерелі природної 
сировини).
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Екологічна оцінка відходів, що не утилізуються (Ен.о.), вказує 
на величину капітальних вкладень, необхідних для їх виробничого 
використання. Вона визначається за формулою:

 , 

де п – види відходів, що не утилізуються, за шкідливістю;
Сн.о – вартість лісосічних відходів, що не утилізуються;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності середозахисних ін-

вестицій.

Знаючи екологічну оцінку відходів, що не утилізуються, можна розра-
хувати коефіцієнт екологічності матеріального виробництва за формулою:

  , 

де С – вартість сировини, грн;
Ен.о. – галузевий норматив ефективності капітальних вкла-

день;
Єн.о. – екологічна оцінка відходів, що не утілізуються.

Розрахунок коефіцієнта екологічності необхідний для оцінки і 
порівняння у часі результуючої природоохоронної діяльності під-
приємств різних відомств.

Економічну доцільність зростання екологічності виробництва 
підтверджує така нерівність:

 , 

де Ез - величина економії витрат, пов’язана з еквівалентною 
заміною одиниці кондиційної сировини вторинним ресурсом (або 
більш повним використанням вхідної сировини);

Со – вартість відходів, що утворяться і негативно впливатимуть 
на природне середовище при сучасній переробці одиниці вхідної си-
ровини, грн;
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Єн.е. – нормативний коефіцієнт ефективності, диференційова-
ний у залежності від шкідливості речовини;

Пq – витрати, пов’язані з приростом продукції з віходів, еквіва-
лентних за споживчими властивостями одиниці кондиційної сиро-
вини, грн;

Єн.о. – галузевий норматив ефективності капітальних вкла-
день.

Вираз являє собою нормативну величину ефекту капітальних 
вкладень (призначених для утилізації екологічно шкідливих речо-
вин, що утворюються в результаті переробки вхідної сировини в го-
товий продукт), тобто екологічний ефект. Нерівність свідчить про те, 
що з економічної точки зору зростання екологічності матеріального 
виробництва буде виправдане лише тоді, коли витрати на приріст 
продукції не будуть перевищувати суму економічного і екологічного 
ефекту заміни вхідної природної сировини вторинними ресурсами. 
Економічна доцільність зростання екологічності виробництва зна-
ходить свій конкретний вираз у показниках народногосподарської і 
госпрозрахункової ефективності використання відходів.

8.3. Народногосподарська і госпрозрахункова ефективність 
використання відходів матеріального виробництва

Визначають два рівня ефективності використання відходів ма-
теріального виробництва: народногосподарський, що враховує всі 
стадії і фактори відтворення продукції, і госпрозрахункові, що утво-
рюються на підприємстві або в галузі.

Дослідження, проведені щодо умов Українських Карпат, пока-
зали, що на кожну одиницю госпрозрахункового ефекту переробки 
низькоякісної деревини і відходів у технологічні тріски потрібно 
близько шести одиниць народногосподарського ефекту. Цей при-
клад вказує на те, що для прийняття правильного управлінського 
рішення необхідно знати два рівня ефективності.

Якщо величина госпрозрахункового ефекту менше народногос-
подарського і не відповідає завданням самофінансування, додаткові 
капітальні вкладення на природоохоронну діяльність повинні ви-
ділятися централізовано по мірі вдосколаналення господарського 
механізму природокористування і, зокрема, з вступною платою за 
певні ресурси і забруднення навколишнього середовища. Величина 
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госпрозрахункового ефекту повинна наближатися до народногоспо-
дарського рівня.

Народногосподарська ефективність використання відходів пе-
редусім визначається величиною народногосподарського ефекту:

 Ен.х = Е1 + Е2 + Е3, 
де Е1 – економічний ефект переробки відходів у конкретний вид 

продукції, грн;
Е2 – економічний ефект, одержуваний споживачами продукції 

з відходів, грн;
Е3 – економічний ефект використання відходів, грн.

Річний економічний ефект переробки відходів у конкретний вид 
продукції (З1) визначається за формулою:

  , 

де ∑
=

n

i
з

1
 – сумарні приведені витрати на видобування (заготов-

ку, виробництво) природної сировини і переробку її в конкретний 
вид продукції з урахуванням переробки у споріднених галузях;

 – сумарні приведені витрати на збирання і підготовку від-

ходів до реалізації в джерелах їх утворення, заготівлю спеціалізовани-
ми організаціями, обробку (підготовку до виробничого споживання) і 
видатки на переробку відходів у конкретний вид продукції, грн;

Ао – річний обсяг конкретного виду продукції, виготовленої з 
застосуванням відходів, у натуральному виразі.

Економічний ефект, що може отримати споживач продукції з 
відходів, визначається за формулою:

 Е2 = (З1 – З2) А2, 
де З1 і З2 – наведені витрати на одиницю продукції, виробле-

ної з використанням власне виготовлених з первинної сировини або 
відходів матеріалів, напівфабрикатів. Наведені витрати розрахову-
ються за формулою:
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 З = С + Ен · К, 
де С – собівартість одиниці продукції, виготовленої з первин-

них матеріалів, напівфабрикатів і виробів (засобів праці із терміном 
служби менше року), вироблених з відходів, грн;

К – питомі капітальні вкладення у виробництво продукції з за-
стосуванням первинних матеріалів, напівфабрикатів і виробів або 
матеріалів, вироблених з відходів, грн;

А2 – річний обсяг продукції, виготовленої з застосуванням ма-
теріалів, напівфабрикатів і виробів (засобів праці з терміном служ-
би менше року) з відходів у натуральному вираженні:

 , 

де Но – питомі форми видатків виготовлених з відходів матері-
алів, напівфабрикатів і виробів на одиницю продукції, створювану 
споживачем з іх використанням;

Ао – річний обсяг конкретного виду продукції, виготовленої з 
застосуванням відходів, у натуральному виразі.

Для обчислення екологічного ефекту більш доцільно викорис-
тати таку формулу:

  , 

де Со – вартість відходів, які утворюються і негативно вплива-
ють на навколишнє природне середовище за умов сучасної техноло-
гії переробки первісної сировини, грн;

Ен.о. – галузевий норматив ефективності капітальних вкладень;
Ен.е. – нормативний коефіцієнт екологічної ефективності, дифе-

ренційований у залежності від шкідливості речовини. Госпрозрахун-
кова ефективність використання відходів визначається за формулою:

  , 
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де П – збільшення (зменшення) прибутку: за рахунок реаліза-
ції вторинної сировини або за рахунок його використання для ви-
робництва продукції на конкретному підприємстві, зміни розмірів 
плати за забруднення навколишнього середовища і за природні ре-
сурси, крб.;

ΔП – сумарні капітальні вкладення у виробничі фонди за кож-
ним етапом переробки, збирання, заготовлення, обробки і перероб-
ки відходів у конкретний вид продукції, грн.

Визначальний розмір прибутку річного економічного ефекту 
може бути отриманий у результаті заміни первинної сировини від-
ходами власного виробництва або скорочення негативного впливу 
відходів на навколишнє середовище тощо. Для їхнього здійснення 
необхідні відповідні капітальні вкладення (виробничі фонди). Річ-
ний економічний ефект розраховується за кожним видом відходів 
за формулою:

 Ег.х. = (П – Ен.К)Ао, 

де П – прибуток, отриманий у результаті використання одиниці 
відходів, грн;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності;
К – питомі капітальні вкладення, пов’язані з залученням відхо-

дів в господарський обіг;
Ао – маса (обсяг) відходів, т (м3).

8.4. Основні напрямки екологізації 
матеріального виробництва

Головний напрямок екологізації матеріального виробництва – 
це створення безвідходних (маловідходних) виробництв. Безвідход-
не виробництво – це така господарська система, технологія і органі-
зація якої забезпечують екологічну рівновагу і найбільш ефективне 
використання природної сировини і енергії.

Функціонування безвідходного виробництва забезпечується 
розробкою і впровадженням технологічних процесів і обладнання, 
що дозволяє: комплексно переробляти сировину з використанням 
усіх її компонентів; істотно зменшувати або повністю виключати 
забруднення навколишнього середовища відходами виробництва 
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і споживання; переробляти відходи виробництва і споживання з 
отриманням товарної продукції або використовувати відходи без по-
рушення екологічної рівноваги; створювати замкнуті системи про-
мислового водопостачання і безвідходні територіально-виробничі 
комплекси та екологічні регіони.

Основна еколого-економічна характеристика безвідходного ви-
робництва – це максимальний ступінь переробки сировини, що за-
безпечує мінімальні витрати природної речовини і енергії на одини-
цю продукції і виключає забруднення навколишнього середовища.

Безвідходні (маловідходні) технології розвиваються в таких на-
прямках: створення різноманітних видів безстічних технологічних 
систем і водооборотних циклів на базі існуючих, перспективних 
засобів, що впроваджуються; розробка і впровадження систем пе-
реробки відходів виробництва і споживання, що розглядаються як 
вторинні матеріальні ресурси; створення принципово нових проце-
сів отримання традиційних видів продукції, що дозволяє виключи-
ти або скоротити технологічні стадії, на яких утворюється основна 
кількість відходів; розробка і створення ТПК з замкнутою структу-
рою матеріальних потоків сировини і відходів, що мають мінімум 
викидів у навколишнє середовище.

Система стає безвідходною, коли на Н–й стадії забезпечується 
найбільш ефективне використання природної сировини і енергії, а 
кількість відходів, що виділяються, не виявляє негативного впливу на 
навколишнє середовище. Розрізняють два типи безвідходних техно-
логій: відкриті і закриті. Відкрита система забезпечує безвідходне ви-
робництво поетапно, за стадіями. Кінцева мета при такій системі дося-
гається технологічним доповненням кожної стадії переробки відходів. 
Безвідходна система закритого типу характеризується тим, що відходи 
виробництва, що утворюються на різних ступенях технологічного про-
цесу, наприкінці спрямовуються на переробку в початкову стадію.

Важливим напрямком екологізації матеріального виробництва 
на сучасному етапі є максимальне залучення в господарський обіг 
вторинних ресурсів.

Важливе значення для раціонального природокористування має 
створення на різних рівнях господарювання кадастру вторинних ре-
сурсів і документа, що містить сукупність вірогідних і необхідних 
відомостей про кількість відходів, що утворилися, і основні напрям-
ки еколого-економічної ефективності їхньої утилізації.
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9. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

9.1. Зміст і показники еколого-економічної ефективності 
природокористування

Ефективність виробництва визначає його результативність, 
тобто співвідношення між результатами, досягнутими у процесі 
виробництва, і витратами на їх забезпечення. Розглядаючи резуль-
тативність господарської діяльності в галузі природокористуван-
ня, важливо з’ясувати суттєвість еколого-економічного ефекту як 
ефекту економічного або соціального, або того і іншого водночас. 
Еколого-економічний ефект розкривається найбільш повністю з по-
зиції задоволення еколого-ресурсних потреб суспільства, зростання 
суспільної споживчої вартості природи. В цьому розумінні еколого-
економічний ефект має як соціальний, так і економічний аспект, 
але призначення еколого-економічного ефекту ще не вказує на його 
природу.

Задоволення еколого-ресурсних потреб здійснюється “через” 
екологічну сферу, а єдиною утворюючою субстанцією еколого-
економічного ефекту виступає суспільна праця. Певні природні 
умови і ресурси в тій або інший мірі впливають на економічний 
розвиток, що має конкретий вираз у реальному рівні ефективності 
суспільного виробництва. Екологічний чинник немовби робить свій 
“внесок” у суспільний розвиток. Більш того, природні умови роз-
витку суспільства є незамінними, тому вони мають високе соціаль-
не значення і економічну оцінку, але це зовсім не вказує на те, що 
природні сили природи не пов’язані з працею. Саме завдяки праці 
вони залучені у виробництво, знаходяться під контролем людини і 
служать їй. До того ж тільки в результаті праці можна вирішити різ-
номанітні еколого-ресурсні проблеми сучасного суспільства. Отже, 
еколого-економічний ефект є результатом розвитку виробництва, 
тому за своєю природою він виступає як різновид економічного 
ефекту. Однак він має іншу, відокремлену від традиційного еконо-
мічного результату виробництва соціальну спрямованість.

Таким чином, про еколого-економічну ефективність можна го-
ворити лише як про термінологічний різновид економічної резуль-
тативності виробництва, що враховує екологічні наслідки свого 
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розвитку. Її критерії служать максимізації екологічного ефекту при 
мінімальних витратах природокористування.

Екологізація виробництва дозволяє зберегти і покращити на-
вколишнє природне середовище. Кінцевим результатом абсолютно 
екологізованого виробництва є продукція безвідходного виробни-
цтва, а узагальнюючим показником екологічної оцінки суспільного 
виробництва виступає вартісний вираз продукції безвідходного ви-
робництва.

Забруднення навколишнього середовища промисловими вики-
дами в економічному плані є водночас процесом специфічного “спо-
живання” елементів навколишнього середовища – повітря, води, 
грунту.

Забруднюючи природу будь-якими відходами, ми тим самим 
збільшуємо людські витрати на виробництво, знецінюємо вироб-
ництво, погіршуємо життя суспільства. Звідси матеріальне ви-
робництво немовби суперечить самому собі, оскільки в результаті, 
зменшується суспільне добро. Якщо вироблене матеріальне добро 
зменшує величину існуючого природного добра (чистого повітря, 
води тощо) в таких розмірах, що загальна кількість благ зменшуєть-
ся, то це процес не розширеного, а звуженого виробництва. В такій 
ситуації працю, витрачену на виробництво продукції, слід розгляда-
ти як непродуктивну, випущену з порушенням екологічних норм, як 
соціальний збиток.

Відтворення природних ресурсів на сучасному етапі розвитку 
продуктивних сил неможливо без споживання матеріальних благ 
(будівництво очисних споруд, впровадження безвідходного вироб-
ництва, природоохоронного обладнання, відновлення лісу і підви-
щення продуктивності лісів і економічної родючості тощо), інакше 
кажучи, сьогодні творчість природи – це процес споживання мате-
ріальних благ. Тому ставлення до відтворення природних ресурсів 
є водночас і ставленням з приводу споживання матеріальних благ, 
раніше накопичених суспільством. В зв’язку з цим досягнення пев-
ної величини еколого-економічного ефекту (вартість продукції без-
відходного виробництва і мінус продукція, випущена з порушенням 
екологічних норм) пов’язане з витратами природокористування. З 
кожним роком розмір їх збільшується. Для сучасного періоду роз-
витку суспільного виробництва характерна тенденція зростання 
суспільно необхідних витрат на відтворення природних ресурсів.



300

Регіональна економіка та природокористування

Розглядаючи тенденцію зростання витрат природокористуван-
ня, насамперед необхідно знати, які додаткові витрати народного 
господарства визначають дану тенденцію, саме:
- прямі витрати на охорону природи, очищення повітряного і вод-

ного басейнів;
- витрати, пов’язані з необхідністю резервування з метою охорони 

природи тих її об’єктів, що могли б експлуатуватися і приносити 
сьогодні реальний економічний ефект;

- додаткові витрати у зв’язку з засвоєнням природних ресурсів в 
умовах, що погіршуються і знаходяться на великій від центрів 
безпосереднього споживання;

- підвищені витрати на переробку вторинних і низькоякісних си-
ровинних ресурсів (відходів) з метою економії кондиційної си-
ровини;

- витрати на своєчасне доброякісне розширене відтворення від-
новних природних ресурсів і витрати на створення або пошук 
замінювачів невідновних ресурсів, що використовуються;

- загальні витрати на фундаментальні і прикладні наукові дослі-
дження і дослідно-конструкторські роботи, пов’язані з охоро-
ною, раціональним використанням і відновленням природних 
ресурсів, враховуючи витрати на винахід, розробку і освоєння 
нових технологічних процесів для виробництва синтетичних 
продуктів, що замінять природні ресурси, або процесів, що ство-
рюють штучні умови, близькі до природних.

Зростання витрат природокористування в окремі періоди може і 
повинно спостерігатися, проте загальна сума витрат на відтворення 
одиниці природного ресурсу у часі має знижуватися, підкоряючись 
загальному закону економії часу. Збільшення витрат на відновлен-
ня, охорону і експлуатацію ресурсів ще не вказує на збільшення 
загальної суми витрат на відтворення природних ресурсів. Збіль-
шення видатків на ці елементи відтворення природних ресурсів по-
винно покриватися більш раціональним використанням первісної 
природної сировини і впровадженням у систему матеріального ви-
робництва прискорених темпів безвідходної (маловідходної) техно-
логії. Темпи зростання економії сировини мають бути вище темпів 
зростання витрат на її видобуток.

Збільшення природоохоронних витрат повинно бути компен-
совано більш високим зростанням продуктивності суспільної пра-
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ці в галузях, що експлуатують і перероблюють природну речовину. 
Проблема відшкодування витрат може бути вирішена шляхом ви-
користання досягнень НТП, позитивна чинність якого виявляється 
в зниженні питомого видатку сировини на одиницю готової продук-
ції. Важливо, щоб це зниження забезпечувалося без подорожчання 
продукції фондостворюючих галузей – машинобудування і будів-
ництва.

Тенденція збільшення цін і витрат на паливно-енергетичні 
і мінерально-сировинні ресурси не є нескінченною. Цей процес 
може бути зупинений у результаті прийняття технічних організа-
ційних заходів. До таких заходів належать: прискорене створення 
високопродуктивної гірської техніки; розробка нових проектно-
технологічних рішень щодо більш повного вилучення з надр і 
комплексної переробки корисних копалин; включення в обіг нових 
джерел паливно-енергетичних і сировинних ресурсів, у тому числі 
вторинних; забезпечення зростання, що випереджає продуктивність 
праці у порівнянні з заробітною платою на одиницю продукції і, на-
решті, всесвітня економія ресурсів при їх видобуванні, переробці і 
споживанні.

Абсолютна величина витрат залежить від масштабів і темпів 
зростання суспільного виробництва, напрямку його розвитку, вели-
чини сукупного суспільного продукту, стану навколишнього серед-
овища, від кількості і якості природних ресурсів. Разом з тим у будь-
якому випадку повинна дотримуватися одна закономірність: темпи 
зростання екологічного ефекту повинні бути вище темпів зростання 
витрат природокористування.

Тенденція збільшення витрат і вартості природної основи від-
творення не повинна свідчити про зниження еколого-економічної 
ефективності природокористування і про негативний вплив еколо-
гічного чинника на ефективність суспільного виробництва.

Еколого-економічна ефективність природокористування (Ее.е) 
на рівні регіону розраховується за формулою:

  , 

де Ес.н – екологічна оцінка суспільного виробництва (продук-
ція безвідходного (маловідходного) виробництва, грн;
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Пн – продукція, випущена з порушенням екологічних норм (со-
ціальні збитки від забруднення навколишнього середовища), грн;

С – поточні витрати на охорону, відновлення і експлуатацію 
природних ресурсів, грн;

Ен – нормативний коефіцієнт еколого-економічної ефективнос-
ті природокористування;

К – одноразові витрати на охорону, відновлення і експлуатацію 
природних ресурсів, грн;

У залежності від специфіки виробництва природоохоронні еко-
логічні функції, а отже, і господарський механізм раціонального при-
родокористування в різних галузях будуть неоднаковими. У приро-
доохоронному відношенні всі галузі умовно можна поділити на три 
групи: природовідтворні, природоексплуатуючі, природозабруднюю-
чі. Визначальною природоохоронною функцією для природовідтвор-
ної групи галузей є відновлення, примноження і охорона біологічних 
ресурсів, зростання екологічного потенціалу. Основи розрахунку 
ефективності природовідтворювання повинні будуватися на суміс-
ності екологічного ефекту і витрат, пов’язаних з його отриманням. На 
даний ефект у грошовому виразі вказує економічна оцінка відтворю-
ваних природних ресурсів. Зростання економічної оцінки біологічних 
ресурсів говорить про зростання екологічного потенціалу. Зіставляю-
чи величину економічної оцінки відтворюваних природних ресурсів 
з витратами, що забезпечують їх відтворення, можна розрахувати 
еколого-економічну ефективність природовідновлення (Зп.в):

  
де О – економічна оцінка біологічно відтворних ресурсів, грн;
З – витрати, пов’язані з відтворюванням (охороною, відновлен-

ням) біологічних ресурсів.

Головною природоохоронною функцією природоексплуатую-
чих галузей є найбільше ефективна добування вхідної природної 
сировини.

Еколого-економічну ефективність природоексплуатуючих га-
лузей (З.п.е) можна проілюструвати за допомогою формули:
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 , 

де Е п.р – вартісна оцінка природних ресурсів, грн;
Ое.е – еколого-економічна оцінка відходів виробництва, грн;
Пн – продукція, випущена з порушеннями норм експлуатації 

природних ресурсів;
Ф – вартість головних виробничих фондів природоексплуатую-

чого виробництва, грн;

Сенс даної формули полягає в тому, що ціна відходів виробни-
цтва, що експлуатує природний потенціал, повинна грунтуватися на 
вартісній оцінці природних ресурсів. Іншими словами, ціна відходів, 
що утворилися, визначається не за вартістю їх залучення в виробни-
цтво або іншими ознаками, а за ціною вхідної природної сировини. 
При такому підході підприємства, що експлуатують природний ре-
сурс, будуть, з одного боку, зацікавлені у зростанні вартісної (еконо-
мічної) оцінки природних ресурсів, а з іншого – у скороченні відходів 
власного виробництва. Важливим чинником підвищення ефектив-
ності використання природних ресурсів є впровадження екологізова-
ної техніки і технології. Збільшення вартості основних виробничих 
фондів без їх екологічного вдосконалення призведе до зниження еко-
логічної ефективності природоексплуатації. При використанні цього 
показника підприємства, навпаки, будуть зацікавлені у прискоренні 
темпів впровадження екологізованої техніки і технології.

Головною природоохоронною функцією природозабруднюючих 
галузей є висока екологізація виробництва, що характеризується рів-
нем безвідходної (маловідходної) технології. В зазначених галузях 
провідною ознакою природоохоронної функції має виступати еколого-
економічна оцінка відходів на підставі ціни вхідної природної сирови-
ни. Тільки в даному випадку еколого-економічна оцінка відходів по-
винна “відніматися” від величини, створеної вартості на конкретному 
підприємстві, вказуючи завдяки цьому на “екологічну чистоту” вироб-
ництва. Рівень еколого-економічної ефективності природозабруднюю-
чого виробництва (З.п.з) можна висловити за допомогою формули:

  , 
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де Ч – чиста продукція природозабруднюючого
виробництва, грн;
Пе – продукція, випущена з порушенням екологічних норм, грн;
Ф – вартість основних виробничих фондів природозабруднюю-

чого виробництва, грн;
Ое.е. – еколого-економічна оцінка відходів виробництва, грн.

Наведена вище схема визначення еколого-економічної ефектив-
ності і природокористування дозволить більш об’єктивно робити 
висновок про кінцеві народногосподарські результати роботи під-
приємства, об’єднань, галузей і регіонів.

9.2. Ефективність природоохоронних заходів

Еколого-економічна ефективність природокористування скла-
дається в результаті в окремих природоохоронних заходів.

Обгрунтуванню ефективності природоохоронних заходів ви-
значають Тимчасова методика визначення економічної ефектив-
ності витрат у заходи “З охорони навколишнього середовища”, 
затверджена Держпланом СРСР ще 15 січня 1980 р., і Тимчасова 
типова методика визначення економічної ефективності здійснення 
природоохоронних заходів і оцінка економічних збитків, що завда-
ються народному господарству забруднюванням навколишнього 
середовища, ухвалена постановою колишнього Держплану СРСР, 
Держбуду СРСР і Президії АН СРСР у жовтні 1983р. Основний не-
долік даних методик – слабка концептуальна основа виміру ефек-
тивності природоохоронних заходів, надмірна складність, а часом і 
невизначеність засобів, що пропонуються розрахунку. Так, основні 
положення Тимчасової типової методики визначення економічної 
ефективності базуються на концепції обчислення так званих еко-
номічних збитків від забруднення навколишнього середовища, під 
яким розуміються додаткові витрати, що виникають у народному 
господарстві внаслідок його підвищеного (у порівнянні з норматив-
ним рівнем) забруднення. Виділяють такі об’єкти, за якими можливо 
отримання кількісних оцінок економічних збитків – це населення, 
житлово-комунальне господарство, сільськогосподарські угіддя.

Щоб показати хоча б у загальних рисах складність розрахунку 
економічних збитків, розглянемо збільшену схему складаючих його 
компонентів на прикладі забруднення атмосфери.



305

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

Економічні збитки відносяться до суми додаткових витрат і ви-
трат, пов’язаних з забрудненням навколишнього середовища. Такі 
додаткові витрати і втрати можуть виникнути в різних галузях і 
сферах народного господарства. Методика їхнього підрахунку ще 
далека від вдосконалення. Вважається, що навряд чи можна її до-
вести до рівня, прийнятного для практики. За даним методичним 
підходом прийнятий для встановлення економічної ефективності 
природоохоронних заходів на рівні великих регіонів. Розрахунки, 
виконані на основі зазначеного підходу, дозволяють робити висно-
вки про масштаби економічних збитків і заходи, направлені на їх 
ліквідацію або відвертання. Але подібні розрахунки можуть вико-
нувати ілюстративну, а не конструктивну роль.

Враховуючи необхідність поєднання економічних і екологічних 
інтересів підприємств, первинний ефект слід розглядати безпосе-
редньо у вигляді приросту продукції, випущеної без порушення еко-
логічних норм. При такому підході екологічний ефект буде безпосе-
редньо пов’язаний з господарською метою підприємства – випуском 
конкретних видів продукції, підвищенням не тільки економічного 
зростання, але й його екологічної чистоти. Іншими словами, кон-
цептуальною основою виміру економічної ефективності природо-
охоронних заходів повинна стати екологічно чиста продукція.

Якщо підприємство (об’єднання) постійно перевищує екологіч-
но допустимі навантаження на навколишнє середовище, воно, не-
зважаючи на свою високу рентабельність, повинно бути закрите або 
перепрофільоване. Таким чином, йдеться про згортання економічно 
небезпечного виробництва, як соціально неефективного.

При обгрунтуванні результативності природоохоронних заходів 
необхідно мати не тільки концептуальну базу, але й правильно по-
будовану методичну схему розрахунку. Відповідно до природи се-
редозахисних витрат при побудові схеми треба врахувати основні 
положення Типової методики економічної ефективності капіталь-
них вкладень. Методика передбачає розрахунок загальної (абсолют-
ної) і порівняльної економічної ефективності.

Абсолютна ефективність середозахисних витрат визначається 
для виявлення економічної результативності природоохоронних 
заходів на різноманітних рівнях господарювання (народне госпо-
дарство, регіон, галузь, підприємство). Порівняльна ефективність 
середозахисних витрат необхідна для економічного обгрунтування 
і відбору оптимальних варіантів природогосподарських рішень при 
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впровадженні природоохоронної і ресурсозберігаючої техніки, тех-
нології і організації виробництва, його розміщення і т.д.

Показником загальної економічної ефективності середозахис-
них витрат є відношення річного приросту екологічно безпечної 
(чистої) продукції до величини природоохоронних капітальних 
вкладань:

 Еп.м = П / К, 
де Еп.м – абсолютна економічна ефективність
природоохоронних заходів, грн;
П – приріст виробництва екологічно безпечної подукції за раху-

нок природоохоронних вкладень, грн;
К – величина природоохоронних капітальних вкладень, грн.

Отримані в результаті розрахунків показники загальної економічної 
ефективності природоохороних вкладень порівнюють з нормативами і з 
аналогічними за попередній період, а також з показниками ефективнос-
ті природоохоронних заходів на передових підприємствах і об’єднаннях 
відповідних галузей. Капітальні вкладення економічно ефективні, якщо 
отримані показники загальної ефективності не нижче показників і нор-
мативів за попередній період. Норматив загальної економічної ефектив-
ності (як величина приросту виробництва екологічно безпечної (чистої) 
продукції на гривню капітальних вкладень) має бути диференційований 
з урахуванням специфіки галузі матеріального виробництва і характеру 
її негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Якщо природна речовина використовується нераціонально, а 
відходи є екологічно безпечними, підвищення рівня ефективності 
її використання, так само як і розвиток на базі таких речовин без-
відходного виробництва, має бути обгрунтовано показниками (нор-
мативами) не екологічної, а економічної ефективності і повністю 
виходити з основних положень „Типової методики визначення еко-
номічної ефективності капітальних вкладень”.

При визначенні порівняльної ефективності природоохоронних 
заходів вирішують два типи завдань:
- завдання, пов’язані з вибором середозахисного профілю най-

більш результативно з організаційно технічних рішень, що за-
безпечують досягнення передбачуваного екологічного ефекту, 
що планується (нормативна чистота навколишнього природно-
го середовища, відвертання забруднення тощо);
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- завдання змішаного характеру, при вирішенні яких природоохо-
ронні і ресурсозберігаючі чинники враховуються поряд з інши-
ми показниками розвитку виробництва.

Для завдань першого типу показником економічної ефектив-
ності варіантів є мінімум приведених середозахистних витрат. Вони 
розраховуються за типовою методикою визначення економічної 
ефективності капітальних вкладень

 С + ЕнК  min, 
де С – поточні витрати (річні експлуатаційні видатки на обслу-

говування і зміст основних чинників середозахисного призначення) 
за кожним варіантом;

Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капі-
тальних вкладень, що дорівнює 0,12;

К – капітальні вкладення середозахисного призначення за кож-
ним варіантом.

Приведені витрати можна визначити також за формулою:

 К + ТнС  min, 
де Тн – нормативний показник сукупності капітальних вкла-

день;
С – поточні витрати (річні експлуатаційні видатки на обслу-

говування і зміст основних фондів середозахисного характеру) за 
кожним варіантом;

К – капітальні вкладення середозахисного призначення за кож-
ним варіантом.

Оскільки Тн є величиною, зворотною Ен, формула наведених 
витрат може мати вигляд

  . 

Капітальна оцінка екологічно небезпечних відходів (Ке.о.о) роз-
раховується за формулою:
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 , 

де С – вартість первісної сировини, грн/т;
О – обсяг екологічно небезпечних відходів, т;
Ен.е. – нормативний коефіцієнт екологічної ефективності, при-

йнятий 0,02.

9.3. Обгрунтування нормативного коефіцієнта 
екологічної ефективності капітальних вкладень

При обгрунтуванні економічної ефективності природоохорон-
них заходів принципово важливим питанням є правильно сформу-
льоване посилання, визначення суспільно виправданого граничного 
переділу витрат на охорону природи – нормативного коефіцієнта 
екологічної ефективності капітальних вкладень. Даний норматив 
встановлюється з урахуванням цільового призначення середозахис-
них витрат – розвиток екологічної сфери народного господарства і 
підтримання екологічної рівноваги на конкретній території.

Підхід до оцінки всієї природоохоронної діяльності суспіль-
ства грунтується на розгляді взаємодії суспільства і природи через 
призму безпосереднього відтворення біологічних елементів (живої 
речовини) екологічних систем. Ефективність витрат на природо-
охоронні заходи в цьому випадку повинна порівнюватися з резуль-
тативністю витрат на створення екосистем.

Виходячи з того, що визначальну екологічну функцію на Землі 
виконують ліси, і враховуючи тенденцію “наступу” на лісові екосис-
теми сільськогосподарських і міських земель, можна припустити, 
що ефективність витрат на їх створення є гранично допустимою для 
підтримання сприятливих екологічних умов на певній території. Лі-
сові екосистеми на певній території являють собою своєрідну біо-
логічну фабрику, що виконує різноманітні екологічні функції. Якщо 
витрати на їх створення з народногосподарської точки зору резуль-
тативні, то і витрати на охорону природи, що характеризується та-
ким же рівнем економічної ефективності, слід визнати доцільними.

Отже, рівень нормативного коефіцієнта екологічної ефектив-
ності треба обгрунтувати шляхом встановлення специфіки визна-
чення економічної ефективності природоохоронних заходів у такій 
галузі екологічної сфери, як лісове господарство.
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Методика визначення результативності капітальних вкладень 
припускає, що нормативний коефіцієнт ефективності обернено 
пропорційний терміну окупності – найважливішому показнику 
ефективності капітальних вкладень. Його величина визначається 
зіставленням капітальних вкладень з економією поточних виробни-
чих витрат. Вкладені засоби у виробництво лісових ресурсів можуть 
окупатися тільки по мірі завершення всього циклу відтворення, 
включаючи природний хід зростання і доспівання насаджень. Вели-
чину нормативного коефіцієнта екологічної ефективності (Е) мож-
на прорахувати за формулою:

 , 

де Т – вік зрілості насаджень.

Спілість лісу – це така його вікова стадія, в якій з максимальною 
ефективністю найбільш повно задовольняються потреби суспіль-
ства в середозахисних і експлуатаційних функціях. Для поширеної 
в Україні сосни вік спілості складає близько 100 років. Проте вік 
спілості не може повністю бути основою відзначення нормативно-
го коефіцієнта екологічної ефективності, тому що він не дозволяє 
не ураховувати ту обставину, що у лісовому господарстві протягом 
довгого часу виробництво компенсується просторово-віковим ря-
дом (ПВР) насаджень (від одного року до віку спілості), тими за-
пасами лісу, якими володіє виробництво. Саме ця обставина дає 
можливість розглядати термін утворення кожної окремої ділянки з 
урахуванням формування і функціонування усього виробничого за-
пасу лісу, а не віку спілості окремо взятої деревини. Відповідно до 
просторово-вікового ряду капіталовкладення направляються в різні 
вікові стадії одночасно. Таким чином, реальний строк їх заморожу-
вання пов’язаний з фактичним віковим розподілом насаджень. З 
переходом насаджень до віку спілості відбувається розморожуван-
ня вкладених засобів. Якщо насадження ближче до віку спілості, то 
раніше настає термін “розморожування”, і навпаки. В цілому строк 
заморожування засобів, які вкладаються в конкретну вікову сукуп-
ність, визначається не віком спілості окремого насадження, а серед-
нім віком всієї сукупності, який можна визначити за формулою:
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де t – середній вік просторово-вікового ряду насаджень, р.;
Тi – вік насадження і-го гектара просторово–вікового ряду на-

саджень, р.;
n – кількість гектарів ПВР.

У тих випадках, коли ПВР відсутній, строк “заморожування” до-
рівнює віку спілості окремо взятого насадження.

Виходячи з усього вищевикладеного, нормативний коефіцієнт 
екологічної ефективності дорівнює:

 

t
E 1
= , 

де t  – середній вік просторово-вікового ряду насаджень, р.;
Е – нормативний коефіцієнт екологічної ефективності.
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10. СВІТОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАВДАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

10.1. Територія сільського господарства

Із загальної площі поверхні землі в 510 млн км2 на суходіл при-
падає 149 млн км2. Решту частину складають океани і моря. Загаль-
на площа земельних ресурсів світу визначається у 129 млн км2 або 
86,5% площі суходолу (20 млн км2 складають льодові пустелі Аркти-
ки та Антарктики) Сільськогосподарські угіддя займають 51 млн км, 
а покриті лісом площі –38 млн км2. У складі сільського господарства 
рілля та багаторічні насадження складають 13,4% млн км2, а сіноко-
си і пасовища – 37,4 млн км2. Таким чином, у середньому на 1 лю-
дину населення у світі припадає 0,3 га ріллі, як основного джерела 
отримання харчування і фуражу. За післявоєнні роки і приблизно до 
середини 70-х років відмічалася тенденція до збільшення площини 
рілля у світі, незважаючи на те, що частина сільськогосподарських 
земель відчужувалася для потреб промисловості, транспорту, міст. 
Однак у 70-80-х роках площі ріллі скорочуються абсолютно, не ка-
жучи вже про відносні скорочення у зв’язку із зростанням населен-
ня, особливо в країнах, що розвиваються. В окремих країнах площа 
ріллі на душу населення дуже різна. Так, у США на душу населення 
припадає 0,63 га ріллі; у Німеччині – до 0,15 га; у Великобританії – 
0,13 га; в Японії – 0,04 га.

За останнє десятиріччя площа сільського господарства в капі-
талістичному світі скорочується в основному за рахунок розвину-
тих капіталістичних країн. У світі існують резерви для збільшення 
оброблюваних площ. За різними джерелами нараховують декілька 
мільйонів квадратних кілометрів земель, які можна було б викорис-
товувати для потреб сільського господарства, але їх освоєння вима-
гає значних капіталовкладень. Тому для збільшення виробництва 
продуктів харчування в першу чергу намагаються покращити вико-
ристання наявних ресурсів сільського господарства.

Більша частина площі землі, що обробляється, знаходиться в 
Північній півкулі. Більше половини їх розміщено в Європі і Азії і 
15% – у Північній Америці.

В цих країнах виготовляється й основна частина харчування. 
Більше половини площі ріллі зайнято зерновими культурами. Ви-
робництво зерна на планеті перебільшило 1,6 млрд т., з них у колиш-
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ньому СРСР – 200 млн т, США – 271 млн т, Китаї – 293, Індії – 156 
млн т, в Аргентині та Бразилії – 54 млн т. Виробництво рису склало 
більше 420 млн т, з них у Кітаї – 139 млн т, індії – 83 млн т, Індонезії 
та Тайланді – 46 млн т, Бангладеші – 21 млн т.

У 60-80-ті роки минулого століття відбувся значний приріст 
урожайності пшениці, кукурудзи та інших культур у розвинутих 
країнах і в країнах, що розвиваються, Південно-східної Азії, Цен-
тральній Америки і ін. Стрибок у розвитку сільськогосподарського 
виробництва, що отримав назву “зеленої революції”, був виклика-
ний сукупністю заходів щодо селекції високоврожайних сортів рос-
лин і меліорації, застосуванню добрив. До цього пізніше додалася 
дія так званої “сірої революції” – більш широкого використання 
сільськогосподарської техніки. Можливість подальшого зростання 
урожайності та збільшення виробництва не вичерпані. Але інтен-
сивний розвиток сільського господарства викликає необхідність 
значних витрат. На кожну додаткову харчову кілокалорію, отрима-
ну в умовах інтенсивного сільського господарства, треба витратити 
приблизно 10 ккал для виробництва і доставки добрив, меліорації 
сільськогосподарських машин, що потребує роботи значних вкла-
день. Усе це обмежує зростання сільськогосподарського виробни-
цтва за рахунок інтенсифікації.

Потреба в харчуванні перш за все в країнах, що розвивають-
ся, задовольняється не цілком. У світі недоїдає  населення, тобто 
більше 1 млрд людей, і половина цієї кількості голодує. В розвину-
тих країнах потреба продуктів харчування складає 3-3,2 тис. ккал 
на добу і 100-110 протеїну, а в країнах Латинської Америки, Азії і 
Африки на душу населення з низьким доходом припадає лише 2-2,2 
тис. ккал і 50-60 г протеїну на день. При порівнянні цих даних слід 
зробити поправку на особливості розвинутих країн, розташованих у 
помірному кліматі, і країн, що розвиваються, які знаходяться в жар-
кому кліматі, де немає зимових холодів і де є потреби у калорійному 
харчуванні відносно менші, ніж на Півночі. І все ж таки різниця у 
рівні харчування у тих чи інших країнах достатньо велика.

Аналіз даних, що ми маємо, показує, що наша планета в стані 
забезпечити продуктами харчування більшу кількість людей, ніж є 
у світі в теперішній час і буде до початку майбутнього століття. Це 
можливо в першу чергу за рахунок побудови системи ведення сіль-
ського господарства, а також збільшення по мірі необхідності пло-
щі земель, що обробляються. Велике значення мають раціональне 
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використання земельних ресурсів, запобігання їх псуванню і скоро-
ченню. Урбанізація, розвиток промисловості, транспорту ведуть до 
відчуження сільського господарства, їх продажу для інших потреб. 
Відчуження зручних для обробки земель безпосередньо скорочує 
можливості виробляти продукти харчування, але поряд з цим зна-
чні втрати земельним ресурсам, а отже, і сільському господарству, 
завдань погіршення їх стану, їх деградація внаслідок ерозії, дефоля-
ції, забруднення відходами, чому сприяють недосконалі засоби об-
робки землі, її перевантаження, виснаження. Антропогенні впливи 
збільшують схильність землі природному впливу стихії. Деградація 
і порушення грунтового шару мають місце в тій чи іншій мірі в усіх 
країнах. Але ступінь порушення різноманітний і він у більшій мірі 
пов’язан з успішно застосованими атнидеструкційними заходами.

Розораність сільськогосподарських земель у Західній Європі 
складає від 30 до 50% (у Східній Європі – 80%).

Застосування сучасної агротехніки, добрив, меліорації покра-
щує якість багатьох земель. В останні роки все ширше застосову-
ється зрошення там, де полив дає існуючий економічний ефект. Пе-
резволожені землі осушуються в значній мірі закритим дренажем. 
У післявоєнні роки природні луки і пасовища з низькою продук-
тивністю стали замінюватися культурними луками з посівом про-
дуктивних трав, добрив, осушенням і зрошенням, розпушуванням і 
оранням. Культурні луки сьогодні займають 40-80% усіх луків і па-
совищ. Здійснюється рекультивація земель, ушкоджених відкритим 
добуванням корисних копалин. Так, у Великобританії завершена 
рекультивація відкритих розроблень залізної руди.

Велику шкоду землям європейських країнах завдають процеси 
ерозії. Вони особливо проявляються на схилах на глиняних грунтах 
в Італії, Іспанії, Португалії, Греції, Південної Франції. Для протидії 
ерозії застосовуються заходи щодо більш широкому застосування 
добрив, насадженню лісових смуг, сівозмін, обмеження випасу ско-
та. Ерозія в Європі, однак далеко не ліквідована.

Велику шкоду завдають ерозія і дефляція земельним ресурсам 
США. Сумну славу отримали пильні бурі на Середньому Заході, 
що були перешкодою у період швидкого освоєння степних просто-
рів великих рівнин у минулому столітті. Грунтовий покрив у ряді 
штатів, починаючи від Колорадо до дельти Міссісіпі, був сильно 
ушкоджений. Це результат інтенсивної обробки землі, що зробив 
її вразливою до сильних посух. Ерозія призводить до скорочення 
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площі ріллі також на Північному Сході, в районах Апалачських гір 
і Півдні. Велика частина орних угідь потребує проведення грунтоо-
хоронних заходів. Численні простори зрошуваних земель піддають-
ся вимиванню, вимагають поліпшення методу поливу, підвищення 
КПД зрошувальних систем, дренажування. Потребують покращен-
ня пасовища: відмічено, що місцями вже при невеликому випасі різ-
ко збільшуються їх обробка, застосовуються грунтозахисні культу-
ри, хімічна обробка, сівозміна, автоматичне дощування і крапельне 
зрошення, обмеження випасу на пасовищах.

Значне вичерпання земельних ресурсів відбувається в країнах 
Азії. Це результат примітивного ведення господарства в умовах 
швидкого збільшення населення, розорювання нових малопродук-
тивних земель, перевантаження пасовищ. У Південній і Південно-
Східній Азії застосовується вирубна система землеробства і 
вирубно-перекладна, при якій використовуються продукти гниття 
зрубленого лісу і використання золи. Такі хімічні засоби ведення 
землеволодіння прискорюють деградацію грунтів, їх видобуток, 
призводить до засолення земель, до спустошування. Проводяться 
окремі заходи боротьби з ерозією, головним чином великими гос-
подарствами, які використовують зрошувальні системи, які в краї-
нах Азії існують з давніх часів. Боротьба з ерозією вимагає перш за 
все підвищення культури землеробства і капітальних вкладень, що 
не під силу більшості дрібних селянських господарств розвинутих 
країн.

Швидкі процеси ерозії і дефляції, а також загального виснажен-
ня ріллі і пасовищних земель відбуваються у країнах Африки, де 
широко поширені новітні способи ведення господарства. Вирубно-
вогневе землеробство вже не може здійснюватися в колишніх масш-
табах. Хліборобство внаслідок неухильного скорочення термінів ви-
рощування призводить до падіння продуктивності землі. Тропічні 
зливи призводять до утворення ярів. На пасовищних землях рос-
линний покрив деградує внаслідок перевипасу. Іде процес спусто-
шення, в який залучається в районах до півночі і півдня від Сахари 
тисячі квадратних кілометрів напівпустинних земель. У Сахарі і 
Сахелі відбуваються пилові бурі, які мають інтенсивність настіль-
ки велику, що пісок і пил інколи переносяться через Атлантичний 
океан і досягають Вест-Індії. Перетворюються в пустелю і частини 
рівнини Калахарі, яка при подальшому розвитку процесів, які тут 
відбуваються, може повністю стати пустелею.
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У країнах Латинської Америки площу сільського господарства 
розширюють, що відбувається в значній мірі за рахунок зменшен-
ня лісових площ. Широко застосовується вищеописана вирубно-
вогнева система землеробства, яка призводить до поширення еро-
зійних процесів. Ці процеси здійснюються в усіх країнах Латинської 
Америки – від Мексики до Аргентини, у тому числі і на великих 
рівнинах Пампи. Ерозією і дефляцією охоплена більша частина зем-
лі в цих країнах. Слід зазначити, що боротьба з руйнуванням грунту 
ведеться, відбувається вивчення земель, їх інвентаризація, здійсню-
ються і відомі протиерозійні заходи, але поки що в дуже обмежених 
масштабах.

В Австралії розвиток тваринництва протягом декількох десяти-
річ призвів до погіршення пасовищ. Цьому сприяли засухи, а роз-
орення в пшенично-вівчарському поясі визволило процеси ерозії. 
У наш час застосовуються заходи щодо меліорації, засипки ярів, 
орання впоперек схилів, залуження ерозійних земель, спорудження 
водозатримуючих валів.

10.2. Ліси

Велике значення для життя на Землі має ліс. За допомогою сві-
тової енергії, що поглинається хлорофілом рослин, тобто шляхом 
фотосинтезу, утворюються органічні речовини, необхідні і самим 
рослинам, і всім іншим живим організмам. Це один з основних біо-
логічних процесів, які відбуваються на Землі у більше ніж 100 млрд 
т органічних речовин, з яких половина припадає на частку рослин-
ності суші, головним чином, лісів, а решта – на частку рослиннос-
ті океанів і морів. Рослинами поглинається і засвоюється щорічно 
близько 200 млрд т двоокису вуглецю і виділяється до 150 млрд т 
кисню. Досить ефективну роль у цьому процесі відіграє ліс, що охо-
плює своїми підземними і наземними багатоярусними структурами 
більшу, ніж інші рослини, частину біосфери, що розраховується на 
одиницю площі. Оскільки існуюча на Землі рослинність не повніс-
тю здійснює регенерацію атмосфери, переробку вуглекислого газу і 
виділення кисню. і відносний вміст вуглекислого газу в ній зростає, 
то скорочення рослинності на суші в океанській і морській воді не-
бажано. Однак, на жаль цей процес відбувається – щорічно у світі 
вирубується до 3 млн га лісу. Покриті лісом площі в усьому світі до-
сягають 38 млн км2, що складає 26% території суші. Основна частина 
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покритої лісом території знаходиться у межах колишнього СРСР – 
7,9 млн км2, у США – 2 млн км2, в Канаді – 2.1 млн км2.

Ліс – джерело деревини, будівельних матеріалів, сировини для 
целюлозно-паперової, деревообробної, в т.ч. меблевої і інших га-
лузей промисловості. Загальний запас деревини в усіх лісах світу 
складає 330 млрд м3, в т.ч. 137 млрд м3 хвойних порід.

Загальна величина заготівель деревини в усьому світі характе-
ризується даними про вивіз її з лісу.

Розмір лісозаготівель залежить не тільки від запасів деревини, 
але і від якості ведення лісового господарства. Характерно, що у 
Швеції і Фінляндії, які мають невеликий запас деревини, вивезен-
ня її складає близько 100 млн м3, або майже 1/8 всього вивезення 
в розвинутих капіталістичних країнах. Приймаючи річний приріст 
деревини у розмірі 1% загального обсягу її в лісах світу, тобто 3,3 
млрд м3, отримали, що заготовляється біля 80% річного приросту. 
Але з цього співвідношення ще не можна зробити висновок про те, 
що ліси використовуються раціонально. Перш за все заготівлі лісу в 
цілому швидко зростають. Так в середині 50-х років минулого сто-
ліття вони склали 1,5 млрд м3 у рік, у 1960-му – 1,9 млрд м3. З 1960-
1980-х рр. лісозаготівля збільшилась на 0,7 млрд м3 або на 37%. До 
2010 р. при цьому ж збільшення вони можуть досягнути 3,3 млрд 
м3, тобто будуть дорівнювати приросту деревини. При цьому значна 
частина світового лісного фонду (близько 1/3) належить до мало-
продуктивних лісів і збільшення в них заготівель швидко приводить 
до їх вичерпання.

Особливо небезпечною для рослинного світу планети є приско-
рена за післявоєнні роки вирубка лісу в розвинутих країнах.

Більша частина покритої лісом площі знаходиться в тропічних 
країнах Південно-Східної Азії, екваторіальній Африці, в Централь-
ній і Південній Америці. В цих країнах ліси займають більше 20 млн 
км2, або 53% всієї площі лісів Землі. Тут знаходяться цінні тропічні 
дощові ліси. До них належить в першу чергу сельва басейну Ама-
зонки, що займає приблизно половину площ Південної Америки, 
вкритих лісами.

Ліси Амазонки називають “фабрикою кисню”, або “Легенями 
Землі”. Тут проростає багато видів дерев, серед них дерева з твер-
дою деревиною і їх унікальні види. Сельва має багату фауну, велику 
кількістю різних ссавців, птахів, плазунів. Ліси Південної Америки 
займають площу більше 5 млн км2. У тропічному поясі розташовані 
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і інші дощові ліси світу. Всі ці цінні ліси, що не так давно являли со-
бою непрохідні джунглі, вирубуються.

Знищувались ліси Амазонки, особливо під час будівництва транс 
амазонського шосе. Великі площі сельви були куплені у кінці 60-х 
років американським магнатом Д.Людвігом. Сюди були доставлені 
плавучий лісопереробний завод і інше обладнання для заготівлі пе-
реробки і вивозу лісу.

Тут же діють і інші іноземні компанії, зацікавлені у вивозі лісу і 
в експлуатації великих багатств надр Амазонії – бокситів, олова, за-
ліза, нафти, вугілля, дорогоцінного каміння, золота. До числа таких 
компаній належать група Рокфелера ”Джоржия Пасіфік” західноні-
мецька “Фольксваген”, італійська “Ліквігаз”. Цими компаніями ви-
рублено вже немало мільйонів гектарів тропічного лісу.

Особливістю амазонської сельви є уразливість її матеріальних 
грунтів, вони прикриті лише тонким родючим шаром. Як харчові 
речовини – дерева використовують опале гілля, листя, епіфіти і лі-
ани, які на Землі перероблюються комахами, черв’яками і грибами. 
Вирубка дерев у цих умовах скоріше призводить до загибелі грун-
тів, вода більш не вбирається коріннями, грунт швидко змивається 
дощами, пекуче сонце спалює голий підгрунтовий шар, створюючи 
безплідну кору, і місцевість перетворюється в пустелю. Площа та-
ких пустель зростає. Громадськість Бразилії б’є на сполох з приводу 
знищення сельви, був створений Комітет у справі захисту Амазонії, 
створена служба з відновлення басейну Амазонки, керівництвом 
розроблений закон про захист сельви від знищення.

Останнім часом відбувся перехід амазонської лісової імперії 
Людвіга до Бразилії. Можливо, Людвіга і самого влаштовував цей 
перехід, маючи на увазі віддаленість підприємства тонкий шар грун-
ту сельви, важкий клімат, що ускладнювало керівництво підприєм-
ством з його багатьма тисячами робітників, наближало досягнення 
цілей збільшення виробництва деревинної маси, рису, м’яса, і інших 
видів продукції. Під натиском керівництва було створено консорці-
ум бразильських банків, будівельних і гірничих компаній, який узяв 
на себе контроль над підприємством, хоча без особливих надій на 
отримання прибутку.

Ліси Амазонки страждають від хімічної виробки не тільки в межах 
Бразилії, але і в Колумбії, Перу, Венесуелі. Сельва і інші ліси Латин-
ської Америки знищуються площею в мільйони гектарів щорічно. За-
гибель Амазонських лісів викликає неминуче погіршення клімату на 
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всій Землі. Рідіють тропічні ліси в південній і Південно-Східній Азії. 
Тут при наявності великої кількості різноманітних порід на експорт 
заготовляються головним чином, 8 порід. Такі відбірні заготівлі при-
зводять до малоефективного використання лісу, до його вичерпання. 
Менш якісна деревина залишається в корінні, до 50% заготовленої де-
ревини також кидається до лісу. Щорічно заготівлі складають 1,5-2% 
запасу деревини коріня. При цьому робоча деревина складає 20% всієї 
заготівельної деревини, решта використовується як добрива. До цих 
пір широко поширена вирубно-вогнева система. За оцінками за остан-
ні 10 років втрачено  лісу Таїланду, а за 5 років – 1/7 лісу Філіппін. 
Скорочення лісу Південної і Південно-Східної Азії супроводжується 
різким зменшенням чисельності диких тварин. В Індії, наприклад, за-
лишилося лише 1800 бенгальських тигрів, нараховується близько 150 
левів у Гірському лісі на півострові Кахтиявір, збереглося декілька де-
сятків носорогів у Індії, Непалі, на Яві і Суматрі, орангутанги лише рід-
ко зустрічаються в окремих частинах Суматри і Калімантану.

Скорочуються ліси Африки. Як і інші тропічні ліси, вони звмар-
новуються на паливо, а також для цілей хліборобства і для випасу 
скота. Робоча деревина складає менше 12% заготівельних країн. Ви-
черпання деревини і іншої рослинності погіршує і без того складне 
становище Південної Сахари і пояса Сахеля, який до неї прилягає. 
Біднішають ліси Східної Африки, де місцеві жителі витрачають ба-
гато часу в пошуках дров і де нерідко дрова заміщуються гноєм, що 
позбавляє грунт добрив. Таким чином, тільки у Європі і Північній 
Америці зберігається деяка збалансованість між вирубкою і віднов-
ленням лісу. В інших же країнах, що мають великі ресурси, в пого-
ні за прибутком, за миттєвою хвилинною вигодою ліси безжалісно 
знищуються, що загрожує людству зміною клімату, важкими на-
слідками, можливо ще більш більшими, ніж енергетична криза.

У розвинутих країнах Європи і Америки ліси потерпають ще від 
одного антропогенного фактора – забруднення повітря газами і пи-
лом від димових труб промисловості, електростанцій, міського гос-
подарства. Внаслідок цього в рослинах підвищується вміст важких 
металів, свинцю, ртуті. Все це шкідливо впливає на ліс, засихають 
верхівки хвойних дерев, знижується їх морозостійкість, збільшу-
ється зараження грибами, паразитами. Шкода, яка завдається лісам 
Європи, прогресує по мірі забруднення атмосфери.

Необхідні заходи щодо запобігання шкідливих впливів на ліси 
в усьому світі. Ці заходи вимагають витрат на контролювання лісо-
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заготівель і відновлювання лісу, підвищення продуктивності лісу, 
раціональне використання деревини і переробку відходів. В умовах 
капіталістичної системи господарства вирішувати ці завдання дуже 
важливо. Є небезпека, що до того часу, коли вказані заходи почнуть 
проводитись у достатньо широкому обсязі, лісове господарство буде 
цілком підірвано. Деревина складає лише частину лісових ресурсів, 
хоча і важливих з точки зору забезпечення потреб суспільства.

Поряд з деревиною велике значення має і ряд інших видів лі-
сової продукції. До них належать різноманітні види технічної сиро-
вини, наприклад, живиця для виробництва каніфолі і скипидару, і 
інша продукція лісохімії. Ліс має значними харчові і кормові ресур-
си – дикорослі ягоди і плоди, гриби, горіхи, березовий сік. Щоріч-
ний врожай усіх видів харчової продукції лісу вимірюється десятка-
ми мільйонів тонн, але з цієї кількості використовується лише мала 
частина. В той же час окремі види лісових продуктів харчування за 
вартістю перебільшують саму деревину. Так, вартість врожаю ке-
дрових горіхів у три рази перебільшує вартість кедрової деревини 
під час рубки кедрових насаджень. У лісі заготовляють сіно та ін-
ший корм, з сировини, що добувається у лісі, отримуються хвойно-
вітамінне борошно, кормові дріжджі. Важливе значення мають про-
дукти лісу (плоди, хвоя, кора, коріння) для виробництва лікарських 
препаратів. Широко відомі дуже ефективні ліки, отримані з облі-
пихи, лимоннику, женьшеню, конвалії і багато інших рослин. Слід 
зазначити роль лісу в захисті грунтів, охороні джерел прісної води, 
виконанні рекреаційних функцій тощо.

10.3. Світовий океан

Більшу частину поверхні Землі складає гідросфера, головним 
чином, світовий океан. Загальний об’єм гідросфери дорівнює 1,4 
млрд км3. Частка її по відношенню до всієї маси Землі не перебіль-
шує 0,02%. На Світовий океан займає близько 94% всієї води на 
Землі; підземні води складають 4%, лід і сніги Арктики, Антаркти-
ки і Гренландії –2%, поверхневі води (річки, озера, болота) – 0,4%. 
Дуже мала питома вага прісних вод, які мають велике значення для 
життєдіяльності людини і існування інших живих істот, для розви-
тку сільського господарства і промисловості. На прісні води при-
падає менше 2% загального об’єму гідросфери, а якщо виключити 
полярні льоди, поки що практично недоступні для використання, то 
приблизно 0,3% стаціонарної кількості води.
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Гідросфера, перш за все Світовий океан, відіграє важливу роль 
у житті планети, в кругообігу води, обміні з атмосферою киснем і 
вуглекислим газом, що поглинається океанською водою. Океани і 
моря пом’якшувально впливають на коливання температури пові-
тря, накопичуючи тепло влітку і віддаючи його атмосфері взимку. В 
океані відбувається циркуляція і змішування теплих і холодних вод. 
У ньому знаходиться частина біомаси Землі.

Біомаси (суха рослинність) океанів і морів у багато разів менше, 
ніж суші, біомаси ж тварин – на порядок більше. При правильному 
використанні вона може служити великим продуктивним резер-
вом.

Проте поки що людина тільки бере з тваринного світу океанів і 
морів, причому бере більше того природного приросту тваринного і 
рослинного світу, який може бути там отриманий. У результаті по-
силеного вилову різко зменшилась кількість риби в океанах і морях, 
знищена значна частина китів, а деякі їх види знаходяться на межі 
повного знищення.

Більша кількість виловленої риби використовується не в харчу-
ванні, а перероблюється в добрива або йде на корм худобі.

Найбільш далекоглядні вчені і спеціалісти-практики, стурбовані 
знищенням жителів морів і океанів, що прогресує, ставлять питання 
про припинення екстенсивного рибного промислу. Можна провес-
ти паралель з полюванням і збиранням плодів і коріння на ранніх 
стадіях розвитку суспільства, коли добувалось харчування. Настала 
пора переходу до раціонального господарства, до аквакультури, до 
розведення живих організмів моря, необхідно ввести обмеження ви-
лову, примножити біоресурси. Моря і океани – джерела отримання 
цінних видів сировини і палива: нафти, що добувається з-під мор-
ського дна, вугілля, а також марганцю, кобальту, нікелю і інших ме-
талів, які знаходяться на дні у вигляді конкрецій. Багато корисних 
компонентів міститьться в морській воді.

Мають місце різноманітні шляхи використання людством вод-
них ресурсів. Сила падіння води, а останнім часом і енергія морських 
приливів є джерелами отримання електроенергії. Стали здійснюва-
тися проекти використання перепаду температур на поверхні океа-
ну і в його глибинах для приведення в дію турбін електрогенератора. 
Проекти подібних електростанцій розроблюються і частково здій-
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снюються в США, Японії, Франції. Франції належить і проект стан-
ції, яка використовує хвилі моря для отримання електроенергії.

Океани, моря, ріки і озера є даним природою шляхом дешевого 
транспортування вантажу і пасажирів. З метою зрошування широ-
ко застосовується річкова вода, перетворена за допомогою каналів в 
іригаційних системах. Великим є рекреаційне значення водних ба-
сейнів, є значні можливості більш повного і всебічного використан-
ня гідросфери Землі.

За останні десятиріччя різко збільшилось забруднення річок, 
озер, океану. Погіршився стан таких річок, як Рейн, Дунай, Сена і ін; 
у Америці – Міссісіпі, у колишньому СРСР – Волги, Дніпра, озера 
Байкал та інших водоймищ.

Міжнародною проблемою є поверхневе забруднення Світово-
го океану. Як свідчить Тур Хейердал (який бачив океанську воду 
з близької відстані, з борту “Кон-Тікі” та “Ра”, а не з високого бор-
ту океанських судів) за час перебувань між двома його плаваннями 
вода стала більш забрудненою різного роду відходами. Ці відходи 
виносяться річками, потрапляють з прибережних міст і промисло-
вих підприємств, з судів.

Моря і океани забруднені нафтою. Одна тонна нафти, яка потра-
пляє в океан, може покрити тонкою плівкою до 1200 га, або 12 км2 
води, фактично ж в океан тільки під час відпливу залишків нафти 
і нафтопродуктів з танкерів потрапляє щорічно до 1 млн т. Вели-
ка кількість нафти виливається в море у результаті аварій танкерів. 
З 1968-1988рр. зареєстровано більше 340 випадків аварій танкерів 
внаслідок пожеж, вибухів, зіткнень, посадок на мілину. Широко 
відомі аварії, які відбулися з танкерами “Террі-каньон” та “Амоко-
Кадіс”. Внаслідок цього були сильно забруднені нафтою узбереж-
жя Англії та Франції. З танкера “Террі-каньон” у море потрапило 
119 тис сирої нафти, ще більше з “Амоко-Кадіс”. Очищення води і 
узбережжя від забруднення нафти коштує дорого, і результатом цих 
аварій є позови, подані представниками потерпілої сторони на влас-
ників танкерів.

За останні роки прийняті законодавчі заходи, які регламенту-
ють проходження танкерів у територіальних водах відповідних кра-
їн. Багато нафти викидається в океан через аварії при видобуванні 
нафти з морського дна, а саме, в Північному морі, у Мексиканській 
затоці. Бувають випадки забруднення у районі Каспійського моря. 
Щорічно забруднення нафтою складають більше 16 млн т. Про за-
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бруднення води океанів і морів можна судити по тому, що у вилов-
леній морській рибі знаходять ртуть, мідь, кобальт, фосфор, радіо-
активні відходи. Відомий дослідник моря Жак Ів Кусто вважав, що 
за 1950-1970 рр. життя під водою скоротилося на 40%. Рибні запаси 
Середземного моря знизилися на 80%. Забруднення Середземного 
моря згубно впливає на морські курорти Лазурного берега Франції, 
узбережжя Італії.

На деяких курортах довелось заборонити морські купання. Все 
більш забруднюється Північне море, яке ще не так давно містило 
дуже багато риби. В це порівняно мілке море потрапляють забруд-
нювачі із річок, що впадають в нього, з промислових підприємств 
і електростанції узбережжя Англії, ФРГ, Бельгії, Данії, Голландії, 
Норвегії, з великих портів з вантажних суден, які скидають нафтові 
і хімічні залишки зі своїх трюмів і промивають їх з морських вишок, 
не кажучи вже про постійну загрозу аварій численних танкерів, які 
заходять у порти. Значно забруднене Балтійське і ін. моря, які оми-
вають береги промислово розвинутих країн.

Необхідні заходи з очищення водоймищ і запобігання їх від псу-
вання шляхом скорочення строків і вилучення з них шкідливих ре-
човин, частина яких може бути використана в виробництві.

Моря і океани – скарб всього людства, і їх подальша доля багато 
в чому залежить від успішного міжнародного співробітництва.

10.4. Атмосфера

Умовою появи та розвитку життя на Землі є атмосфера, оточу-
юче Землю газове середовище. Її маса – близько 5,15 х 1015 Т, або 
менше однієї мільйонної всієї маси Землі. Товщина нижнього шару 
атмосфери (тропосфери), який має близько 80% її маси – від 8 км в 
полярних широтах до 18 км в екваторіальному поясі. У стратосфері, 
яка розташована до 55 км над поверхнею, знаходиться до 20% маси 
атмосфери. Сухе повітря на поверхні Землі міститься за об’ємом 
73% азоту та 21% кисню, малі частки аргону і вуглекислого газу.

Атмосфера затримує більше половини енергії сонячного ви-
промінювання, яке досягає зовнішньої її межі. Короткохвильове та 
гамма-випромінювання, які могли б бути згубними для життя на 
Землі, цілком поглинаються атмосферою , точніше розміщеною у 
її верхньому шарі іоносферою, а також шаром озону ті до поверхні 
Землі не доходять. Атмосфера захищає поверхню Землі і від падін-
ня метеоритів. Між атмосферою та поверхнею Землі відбувається 
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постійний тепло- , волого- і газообмін, змінюється атмосферний 
тиск, здійснюється циркуляція повітря, що має велике значення для 
зміни погоди.

У зв’язку з наявністю в атмосфері водяної пари і вуглекислого 
газу вона майже не пропускає теплове випромінювання, утворюючи 
так званий “парниковий ефект”. Це сприяє утриманню тепла на по-
верхні та більш високій температурі, ніж вона була б без атмосфер-
ної оболонки.

Збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері у результаті 
людської діяльності, процесів горіння, в яких поглинається кисень 
і утворюється вуглекислий газ та інші гази, призводить до підси-
лення “парникового ефекту”, який здатний викликати підвищення 
середньої температури і загрожує розтаванням полярного льоду. 
На склад атмосфери негативно впливає викид інших різноманітних 
шкідливих речовин – окиснів сірки, окисів азоту, вуглеводнів, твер-
дих часток (пилу) та ін.

Рух реактивних літаків руйнує тонкий шар озону, який знахо-
диться у верхньому шарі тропосфери та нижньому шарі стратосфе-
ри, що служить захистом від радіації.

В найбільшому ступені забруднює атмосферу транспорт, пере-
важно автомобільний – основне джерело вуглекислого газу, вугле-
водню та окисів азоту. В цілому на його частку припадає більше по-
ловини усіх викидів в атмосферу. Великим джерелом забруднення 
є електростанції, які викидають окисли сірки, окисли азоту та пил; 
далі – промисловість, яка випускає вуглекислий газ, окиси сірки, 
вуглеводні та тверді частки. Інші джерела забруднюють атмосферу 
переважно вуглекислим газом, вуглеводом, твердими частками. За-
бруднення атмосфери продуктами виробничої діяльності здійснює 
різноманітний шкідливий вплив на виробництво та побут людини.

Особливо сильним є забруднення атмосфери у розвинених кра-
їнах. Промислові райони США випускають у повітря таку велику 
кількість забруднювачів, які вимірюються сотнями мільйонів тонн 
щорічно, що якби не рух повітря з океанів над континентом, то на-
слідки могли б бути дуже тяжкими. Досить несприятливо це від-
бувається у тих містах, де циркуляція повітря мала. Наприклад, у 
Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Токіо, Лондоні в безвітряні дні важко 
дихати, збільшуються захворювання та смертність від бронхіту, аст-
ми, емфіземи легенів. Встановлена залежність між смертністю від 
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бронхіту та забрудненням повітря в Англії. Особливо важко від-
бивається на здоров’ї суміш диму та туману (“смог” – smoke+fog). 
Смертність від раку легенів вище у міських, ніж у сільських меш-
канців. За розрахунками американських економістів, зниження за-
бруднення повітря дає значну економію у витратах населення на 
лікування.

Забруднення повітря завдає велику шкоду будівлям та спору-
дам внаслідок корозії і т. ін. Під загрозою руйнування знаходяться 
історичні пам’ятки Італії, Греції, Єгипту.

Забруднення повітря завдає шкоду сільському господарству. 
Наявність двоокису вуглеводу в атмосфері перешкоджає диханню 
рослин. Фтористі сполуки несприятливо впливають на фотосинтез. 
Зменшується кількість та вага плодів. Так щорічно втрати у сіль-
ському господарстві США від шкідливих речовин, які потрапляють 
в атмосферу, складають багато мільйонів доларів. Тільки у Східних 
штатах країни щорічні збитки від втрат урожаю досягають 20 млн т.

На основі спостережень забруднення атмосфери завдає значну 
шкоду хвойним лісам. Джерелом забруднення є димові труби елек-
тростанцій.

Особливо велика шкода завдається сірчистим антифризом, 
який взаємодіє з вологою атмосферою, у результаті чого на землю 
зливаються кислотні дощі, які не тільки зашкоджують деревам, але 
і роз’їдають мармур і залізо. До небезпечних газів, які містять дво-
окис сірки, окис вуглецю, окис азоту і потрапляють до атмосфери з 
промислових підприємств країни, додаються викиди, що надходять 
з інших країн через державні кордони. Так, шкідливі викиди з труб 
промислових підприємств північного сходу США отруюють атмос-
феру не тільки США, але і Канади. Викиди з Японії у свою чергу 
досягають США. З Англії сірчаний ангідрид і інші забруднювачі до-
сягають Норвегії та Швеції, з Франції потрапляють до Німеччини. 
Рівень кислотності в озерах і інших водоймищах Норвегії місцями 
дорівнює кислотності томатного соку або навіть винного оцту.

Атмосфера належить до тих природних багатств, які неможли-
во обмежити національними або державними межами – повітряна 
маса постійно рухається та використовується усім людством. Так, 
забруднення атмосфери однією країною завдає шкоду іншій країні.

США на своїй території використовують удвічі більше кисню з 
повітря, ніж його виробляється у межах країни, і створюється поза 



325

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

країною який надходить до США з океанів. Необхідне співробітни-
цтво країн у справі використання ресурсу повітря як загального для 
всієї планети ресурсу.

10.5. Ресурси корисних копалин

Із зростанням виробництва промислової продукції у світі вели-
кого значення у середовищі природних ресурсів для розвитку про-
дуктивних сил набувають надра землі, які містять корисні копалини. 
В надрах землі, а місцями і на поверхні, містяться запаси викопного 
палива – вугілля, нафти, газу, уранової руди.

Запаси різного виду металів, неметалевих руд, сировини для ви-
робництва будівельних матеріалів. Ці корисні копалини видобува-
ють у трьох станах, рідкому, твердому та газоподібному.

Поклади корисних копалин мають різний ступінь вивченості і 
точності оцінки. В колишньому СРСР визначали чотири категорії 
запасів. за ступенем їх розвідування і якісною характеристикою – 
А,В,С1 та С2. Категорія А – детально розвідані родовища з точно 
визначеними кордонами залягання. В – розвідані родовища з при-
близно визначеними кордонами залягання. С1 – розвідані в загаль-
них рисах родовища з запасами, що підраховані за допомогою екс-
траполяції. С2 – попередньо оцінені запаси, якість яких визначена 
за одиничними пробами та зразками. Всі ці категорії складають ба-
лансові запаси, використання яких економічно доцільне. До збалан-
сованих запасів належать ті, що за умов існуючої техніки не можуть 
бути ефективно використані. Існує також категорія прогнозних гео-
логічних запасів, що оцінюються приблизно у вигляді можливих.

У закордонних країнах застосовуються інші найменування ка-
тегорії запасів. Розвідані запаси за ступенем вивченості поділяють-
ся на дві категорії – достовірні та вірогідні. Крім того, є категорія 
можливих запасів, що відповідають категорії С2. В США та в деяких 
інших країнах у вигляді першої категорії визначають “виміряні” за-
паси, друга категорія – запаси “позначені” на основі даних, що отри-
мані по завершенні гірничих робіт за межами визначеного родови-
ща, третя категорія – запаси передбачувані, які отримані на основі 
загальногеологічних даних.

Незважаючи на значний розвиток геологорозвідувальних робіт, 
вивченість надр ще не достатня. Питома вага достовірних запасів за 
деякими видами корисних копалин іноді складає декілька відсотків 
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від геологічних запасів. Запаси корисних копалин у країнах досить 
різні.

У паливно-енергетичних ресурсах найбільшими у світі є запаси 
вугілля. Його геологічні запаси, за окремими оцінками, досягають 9-11 
трлн т, якщо їх зіставити з цифрою світових запасів світового добування 
вугілля – більше 3,7 млрд т (у перерахунку на умовне паливо – 2,8 млрд 
т), то виявиться, що його досить на 3100 років при сучасному видобуван-
ні та на 1050 років при рівні добування, можливому у 2020 р. Розвіда-
ні запаси вугілля значно менші геологічних – 1,1 трлн т. З цієї кількості 
на США припадає 305 млрд т, ФРГ – 100 млрд т, Англію – 100 млрд т, 
Індію – 23 млрд т, Канаду – 29 млрд т, колишньому СРСР – 275 млрд 
т. Основна маса вугілля добувається в США, Китаї, Німеччині, Польщі, 
Чехії, Словаччини та Англії.

Питома вага вугілля у світовій потребі енергоресурсів (у перера-
хунку на умовне паливо) на початку ХХ ст. у 1900 р. складала 56%, 
нафти – трохи більше 2%, гідроенергії – менше 2%, решту складали 
інші палива – головним чином, дрова (39%).

У 1970 р. частка вугілля складала 63%, нафти – 7%, природного газу – 
14% та гідроенергії – 1,4%, інші ресурси – 27,2%. З того часу питома вага 
вугілля систематично знижується: у 1940 – 58%, у 1960 – 41%, у 1980 – 
27%. Одночасно зростає частка нафти: 1940 – 14%, 1960 – 27%, 1980 – 40%. 
Збільшилася частка гідроенергії: у 1980 р. вона складала 5%. Виникло нове 
джерело – ядерна енергія, питома вага якої у 1980 р. складала усього 2,4%. 
Однозначно знижувалася частина інших видів енергії – до 5,6% у 1980р. В 
найближчі роки співвідношення між видами потрібних у світі енергоре-
сурсів буде змінюватися у бік зниження питомої ваги нафти, джерела якої 
обмежені. Відповідно буде зростати питома вага вугілля, природного газу 
та ядерної енергії.

Запаси вугілля у світі можливо більше, ніж випливає з існуючих 
оцінок. У період, коли розвідані запаси нафти в багато разів перебіль-
шували річне видобування, не було особливої потреби проводити роз-
відувальні роботи щодо вугілля. В деяких країнах його ресурси взагалі 
не враховувались. Вважалося, наприклад, що в Австралії запаси ву-
гілля незначні, але пізніше в результаті проведених розшукових робіт 
виявилося, що вони великі. Великі запаси вугілля знайдені в ПАР. У 
цілому світові запаси вугілля численні, ті забезпеченість ними більш, 
ніж іншими видами палива. Однак широке використання вугілля для 
енергетичних цілей вимагає проведення заходів щодо хімічних засо-
бів очищення продуктів його горіння від сірчаних з’єднань, розробки 
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більш удосконалених технологій згорання вугілля тощо. Ціни на ву-
гілля досить низькі, і навіть після врахування додаткових витрат на 
його очищення вугілля залишається конкурентоспроможним з інши-
ми видами органічного палива.

Геологічні запаси нафти на світовій енергетичній конференції у 
Детройті оцінювалися у 840 млрд т. За пізнішими даними достовір-
ні запаси нафти складають 127 млрд т умовного палива і ймовірні 
– 360 млрд т умовного палива. Крім того, ймовірні запаси нафти з 
нетрадиційних джерел – сланців та бітумних пісків – складають до 
750 млрд т. У географічному відношенні достовірні запаси нафти 
капіталістичного світу традиційних джерел розподіляються таким 
чином: на Ближньому Сході (у Саудівській Аравії, Кувейті, Ірані, 
Іраку) – 70%, в Африці (у Нігерії, Алжирі, Лівії) – 9-10%, у Північ-
ної Америці – 8-10%, у Центральній та Південний Америці – 5%, у 
Західній Європі – 5%. У наш час трохи менше половини традицій-
них запасів нафти припадає прибережні шельфи.

Динаміка достовірних запасів нафти показує, наскільки сильно 
змінюється уявлення про забезпеченість або потреби. Ще у довоєн-
ні роки була думка, що запасів нафти у США достотньо не більше 
ніж на 10-12 років. У дійсності достовірні запаси нафти постійно 
зростали, обганяючи збільшення добування, і забезпечення запаса-
ми підвищувались. Незважаючи на щорічне значне зростання добу-
вання нафти у світі (тільки за 1950-1985 рр. воно збільшилося у 6,5 
разів), достовірні запаси останнім часом збільшуються приблизно 
на 800 млн т на рік. Після Другої світової війни були відкриті ве-
ликі родовища нафти в арабських країнах, в Іраку, Ірані, а також у 
країнах Північної Америки, у Нігерії, на шельфах Південно-Східної 
Азії, у Мексиці, на Алясці, у Північному морі. Нафта, очевидно, за-
лишалась основним паливно-енергетичним ресурсом минулого сто-
ліття, потім її значення повинно було скорочуватись. Але і у 2020 р. 
частка нафти у світовій потребі енергії складатиме не менше 10%. 
При цьому потрібно врахувати, що при існуючій техніці добування 
на поверхні видобувається у середньому тільки 35-40% нафти, яка 
міститься у надрах землі.

Геологічні запаси природного газу на світовій енергетичній кон-
ференції у Детройті визначились у 540 трлн м3. Існують і інші різні 
дані. Згідно з ними у світі природного газу існує у розмірі (в перекладі 
на умовне паливо) 79 млрдт достовірних запасів та 276 млрд т ймовір-
них запасів (власне 66 та 230 трлн м3 у натуральному виразі).
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Найбільш великі достовірні запаси газу знаходяться у розвину-
тих країнах – Іраку, Саудівській Аравії та в інших країнах Ближньо-
го і Середнього Сходу, а також в Алжирі, Лівії, Нігерії, Венесуелі, 
Мексиці. З розвинутих країн значні запаси газу мають США, Ка-
нада, Австралія, а в Європі – Великобританія, Норвегія, Голландія 
(запаси Північного моря). В багатьох з цих країн запаси газу були 
відкриті за останні 10-15 років та є підстава думати, що можливі 
подальші відкриття. Добування природного газу у світі досягає 1,7 
трлн м3. Ця цифра буде зростати і до кінця століття може підвищи-
тись. Частка газу у світовому енергопостачанні за оцінками складає 
15%.

Все більш важливим джерелом паливно-енергетичних ресурсів 
стає атомна енергія. У 1985р. атомними електростанціями сьома кра-
їнами капіталістичного світу було вироблено більш 600 млрд кВт/
год електроенергії, або більше 12,5% загального її вироблення в цих 
країнах. Діючих атомних електростанцій у 1985 р. у капіталістично-
му світі – близько 200, будуються та проектуються ще більше 300 
станцій. Найбільша кількість діючих атомних електростанцій існує 
в США, Великобританії, Франції, Німеччині та Японії. До кінця ХХ 
ст., по деяким розрахункам, частка електроенергії, що виробляється 
на атомних електростанціях, складала 15%, а до 2020-2030 рр. скла-
датиме 30%, що потребує значного збільшення добування урану. 
Потреби в урані, згідно з розрахунками, до 2020 р. досягнуть 135 
тис. т, а на весь період до 2020 р. знадобіться 1,8 млн т урану. Запаси 
урану поділяються на дві категорії в залежтості від ціни за 1кг кон-
центрату. Для порівняння зазначимо, що середня ціна, яку спочива-
чі сплачували у 1980 р. за даними достовірних контрактів. складала 
40-48 дол. за 1 кг, а максимальна ціна досягає 100 дол. Загальні за-
паси урану у капіталістичних країнах та країнах, що розвиваються, 
перевищують 4 млн т, достовірні запаси першої категорії – 1650 тис. 
т та другої – 540 тис. т; передбачені запаси першої категорії – 1510 
тис. т, а другої – 590 тис. т. Найбільші запаси мають США, Канада, 
Південна Африка, Австралія, Франція та інші Західноєвропейські 
країни. Але цим джерела отримання уранового концентрату не об-
межуються. Значні кількості запасів знаходяться у відвалах заводів 
з виробництва збагаченого урану. Сучасна технологія дозволяє до-
вести їх до 0,1%, а в перспективі, можливо, знизити майже до нуля 
(з застосовуванням лазерної технології). Можливо вважати, що на 
перші десятиріччя нинішнього століття запасу урану вистачить, 
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особливо якщо урахувати можливість широкого використання 
реактивів-размножувачів та застосування як атомного палива плу-
тонію. До того часу можна сподіватися на практичне використання 
термоядерної енергії, джерела виробництва якої – дейтерій, тритій, 
які містяться в морській воді – великі.

З усіх відтворних джерел енергії, що застосовуються, найбільш 
великими є енергоресурси. Світове виробництво електроенергії на 
гідроелектростанціях дорівнює 1,8 трлн кВт год на рік, або близько 
21% всього виробництва електроенергії. Недоліком цього засобу ви-
робництва електроенергії є те, що створення штучних водосховищ 
призводить до затоплення значних просторів землі, в тому числі 
цінних для сільського господарства. В результаті за останні роки 
в багатьох країнах спостерігається зниження цікавості до споруд 
гідроелектростанцій. У наш час здійснюється будування гідроелек-
тростанцій потужністю 12,6 млн кВт на річці Парані у Південній 
Америці. Будування ведеться спільно з Бразилією та Парагваєм. Іс-
нують проекти використання води, що стікає з льодовиків у Грен-
ландії. Тут на воді, що стікає з льодовиків, можуть бути збудовані 
гідроелектростанції загальною потужністю 60-120 млн кВт.

Існують і інші практично невичерпні джерела енергії – соняч-
на енергія, а також енергія вітру, припливів та хвиль, геометрична 
енергія біомаси та ін. Енергія вітрів, припливів, хвиль пов’язана з 
сонячною активністю і є зворотною формою сонячної енергії (як і 
сонячна енергія, накопичена у вугіллі, нафті та інших видах викоп-
ного палива протягом тих тисячоліть, коли вони існували у вигля-
ді рослинності). Запаси нетрадиційних “м’яких” видів енергії дуже 
великі, але поки що не знайдені ефективні методи їх використання. 
Так, за деякіми розрахунками для отримання необхідних для усьо-
го світу у ХХІ ст. 50 трлн кВт/год електроенергії потрібна площа 
дзеркал у 2,5 млн км2 тобто приблизно площа Судану або Заїру. У 
теперішній час сонячна енергія використовується, головним чином, 
для освітлення чи опалення приміщень.

Велике значення для розвитку виробництва мають поклади заліз-
ної руди. Залізо за існуючимм підрахунками – найбільш поширений 
хімічний елемент Землі, ядро якої являє собою залізонікелевій сплав з 
включеннями кремнію. Промислові типи залізної руди залягають у ви-
гляді залізних кварцитів, магнітів, сидеритів. Геологічні потенціальні 
запаси залізної руди оцінюються трильйонами тонн. Ресурси відомих 
родовищ, враховуючи ті використання яких у теперішній час економіч-
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но невигідно, досягають приблизно 600 млрд т, але достовірні та ймо-
вірні запаси – 260 млрд т. Найбільші покладі залізної руди у капіталіс-
тичному світі мають Бразилія, Австралія, Канада, США, ЮАР, а серед 
європейських країн – Франція, Великобританія, Німеччині, Швеція та 
Норвегія. Великі поклади залізної руди в СНГ та Китаї. Вміст заліза у 
відомих родовищах промислових руд переважно не перебільшує 40%. 
Бідні руди з вмістом заліза 30-35% і менше проходять процес оснащен-
ня на гірничо-збагачувальному комбінаті. Багаті руди – з вмістом за-
ліза вище 45% використовуються і без збагачення.

Добування залізної руди у світі складає близько 800 млрд т у рік. 
За останні роки добування збільшується повільно і за розрахунками 
відомих запасів вистачить приблизно на 250 років. Значна частина 
чорних металів виплавляється з брухту. В США, наприклад, кіль-
кість застосованого брухту чорних металів складає щорічно значну 
частину – 55%, кількість сталі, виплавленої в мартенівських печах, 
і 30-35% – у конвеєрах з поданням кисню, у Франції – відповідно 
85% і 22%, у Німеччині – 70% і 20%. У виробництві чорних металів 
велике значення мають регулюючі добавки для виробництва якіс-
них сталей – марганець, нікель, кобальт, хром. Більша частина по-
кладів руд цих металів знаходиться в Африці, Австралії, Америці; 
марганцеві руди – в ПАР, а також Габоні, Індії, нікель – у Новій 
Каледонії, Канаді, Індонезії та на Філіппінах. До 1,5 трлн т залізо-
марганцевих конкрецій існують більшою частиною на дні океану, в 
них містяться приблизно 360 млрд т марганцю. Запаси вольфраму і 
молібдену, що застосовуються також у виробництві якісних сталей і 
сплавів, у цілому невеликі, і значна їх частина зосереджена в країнах 
Америки. Відомих запасів їх вистачить на 20 років.

Загальні запаси бокситів (сировина для виробництва алюмінію 
складає 22 млрд т, з них достовірні і ймовірні – близько 13 млрд т. 
Добування бокситів досягає 80 млн т, головним чином, в Австралії, 
Гвінеї, на Ямайкі. Великі запаси інших видів глиноземної сировини – 
нерелінів, менітів, алунітів.

Загальні запаси мідних руд визначаються в 500 млн т, з них до-
стовірні і ймовірні 400 млн т. Крім того, є дані про 363 млн т при-
пустимих і 290 млн т теоретично можливих ресурсів. Основна час-
тина загальних запасів мідних руд знаходиться в США, Чилі, Заїрі, 
Замбії, а також у Канаді, Панамі, Перу. Щорічно добувають близько 
8 млн т цих руд. таким чином, достовірних і ймовірних запасів мідя-
них руд вистачить приблизно на 50 років.
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Обмежені запаси і інших кольорових металів – свинцю, олова, 
цинку. Так загальні запаси свинцю складають 130 млн т, достовірні 
і ймовірні – 100 млн т. більша частина запасів знаходиться в США, 
Австралії, Канаді.

Добування свинцю щорічно складає близько 2,5 млн т це озна-
чає, що достовірних і ймовірних запасів свинцю вистачить на 40 ро-
ків. Загальних запасів олова мається 8,3 млн т, з них достовірних і 
ймовірних – 2,8 млн т. На першому місці по загальних запасах є Ін-
дія, потім Таїланд, Болівія. При річному добуванні олова в 180 млн 
т запасів вистичить на 15-16 років.

Загальні запаси цинку складають 200 млн т, у т.ч. достовірні – 
150 млн т. Значна частина запасів цинку знаходиться в США, Кана-
ді, Австралії, Перу, Мексиці. При щорічному добуванні в 4,5 млн т 
достовірних і ймовірних запасів вистачить на 33 роки.

Щодо дорогоцінних металів, то світові запаси золота оцінюють-
ся в 40 тис. т, приблизно стільки міститься на рахункахбанків. Вели-
ка частина золота знаходиться в Південній Африці (30 тис. т), решта 
в Канаді і США. Річне добування золота складає близько 1 тис. т 
Достовірні і ймовірні запаси срібла оцінюються в 150 тис. т і знахо-
дяться в Америці – США, Канаді, Мексиці, Перу. Річне добування 
срібла складає близько 8 тис. т.

Достатньо великі у світі запаси аргохімічної сировини – калій-
них солей, фосфоритів. Загальні запаси калійних солей визначають-
ся в 80 млрд. т. Найбільша їх частина знаходиться в Канаді, Німеч-
чині, Ізраїлі.

Щорічне добування калійних солей у світі досягає 30 млн т, 
отже, відомих запасів вистачить надовго. Фосфоритів нараховуєть-
ся близько 90 млрд т при щорічному добуванні близько 120 млн т. 
Найбагатші фосфоритами Марокко і США.
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КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ ДО ЧАСТИНИ ІІ

Тест №1

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

__________________________________________________________

* 1. До ресурсів життєво необхідних для людини відносяться...
1) рекреаційні;
2) оздоровчі;
3) естетичні;
4) повітря;
5) вода;
6) сировина;
7) енергія;
8) матеріали.

* 2. До елементів біосфери відносять...
1) ліс;
2) гідросфера;
3) атмосфера;
4) людина;
5) літосфера;
6) корисні копалини.

*3. У функціональну підсистему хозмеханізму природокористуван-
ня входять компоненти...
1) права;
2) економічного стимулювання;
3) кадри;
4) ціноутворення;
5) інформації.

* 4. До ресурсів, що вичерпуються відносять:
1) сонячна енергія;
2) енергія вітру;
3) енергія земних надр;
4) родючість ґрунтів;
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5) корисні копалини;
6) атмосферне повітря.

5. Сукупність однорідних природних компонентів, що мають спільну спе-
цифіку взаємодії і певний тип обміну енергії і речовини між собою – це:
1) біогеоценоз;
2) екосистема;
3) екотоп;
4) автотроф;
5) консумент;
6) фітоценоз;
7) фотосинтез.

6. Природний комплекс, що складається з живих істот – це:
1) біогеоценоз;
2) екосистема;
3) екотоп;
4) автотроф;
5) консумент;
6) фітоценоз;
7) фотосинтез.

7. Поняття «ЕКОЛОГІЯ» було запропоноване вченим:
1) Я. Юкскюлем;
2) Н. Реймерсом;
3) Е. Геккелем;
4) В. Сукачовим;
5) Я. Рогінським;
6) А. Мінцем.

8. Поняття «НАВКОЛИШНЄ СЕРИДОВИЩЕ» було запропо-
новане вченим:
1) Я. Юкскюлем;
2) Н. Реймерсом;
3) Е. Геккелем;
4) В. Сукачовим;
5) Я. Рогінським;
6) А. Мінцем.

9. Процес витягу цінних речовин, що беруть участь у технологіч-
ному процесі, що потрапляють у викиди, і повернення їх у пер-
вісному вигляді для повторного користування:
1) рекультивація;
2) меліорація;
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3) реутилізація;
4) рекуперація;
5) піроліз.

10. Одержання з використаної готової продукції шляхом її перероб-
ки нової продукції того ж або близького типу:
1) рекультивація;
2) меліорація;
3) реутилізація;
4) рекуперація;
5) піроліз.

11. До показника «прогресивності застосованого очисного устатку-
вання» відносяться...
1) Кількість джерел шкідливих для викидів;
2) Кількість неорганізованих джерел шкідливих для викидів;
3) Частка певного виду забруднень, що утворюються при ви-

робництві одиниці основної продукції;
4) ККД застосованого очисного устаткування;
5) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно – 

вимірювальної апаратури;
6) Наявність природоохоронних служб і відділів.

12. До показника «контроль за фукціонуванням очисного устатку-
вання» відносяться...
1) Кількість джерел шкідливих для викидів;
2) Кількість неорганізованих джерел шкідливих для викидів;
3) Частка певного виду забруднень, що утворюються при ви-

робництві одиниці основної продукції;
4) ККД застосованого очисного устаткування;
5) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно – 

вимірювальної апаратури;
6) Наявність природоохоронних служб і відділів.

Тест №2

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

__________________________________________________________
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* 1. Ресурси (джерела) засобів матеріального виробництва, фактори 
його розвитку....
1) рекреаційні;
2) оздоровчі;
3) естетичні;
4) вода і повітря;
5) сировина і матеріали.

* 2. До елементів географічної оболонки відносять...
1) ліс;
2) гідросфера;
3) космос;
4) атмосфера;
5) навколоземний простір.

* 3. У підсистему хозмеханізму, що забезпечує, природокористуван-
ня входять компоненти...
1) права;
2) економічного стимулювання;
3) кадри;
4) ціноутворення;
5) планування.

* 4. До ресурсів невичерпним відносять...
1) атмосферне повітря;
2) сонячна енергія;
3) енергія вітру;
4) родючість ґрунтів;
5) корисні копалини;
6) тваринний світ.

5. Утворення органічних сполук із вуглекислого газу і води в тка-
нинах зеленої рослини і виділення кисню – це:
1) біогеоценоз;
2) екосистема;
3) екотоп;
4) автотроф;
5) консумент;
6) фітоценоз;
7) фотосинтез.

6. Рослинність у навколишньому середовищі – це:
1) біогеоценоз;
2) екосистема;
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3) екотоп;
4) автотроф;
5) консумент;
6) фітоценоз;
7) фотосинтез.

7. Одним із перших, що глибоко проаналізував природні фактори 
(природні умови і природні ресурси), був учений:
1) Я. Юкскюль;
2) Н. Реймерс;
3) Е. Геккель;
4) В. Сукачов;
5) Я. Рогінський;
6) А. Мінц.

8. Поняття “БІОГЕОЦЕНОЗ” уперше був введений у науку вченим:
1) Я. Юкскюлем;
2) Н. Реймерсом;
3) Е. Геккелем;
4) В. Сукачовим;
5) Я. Рогінським;
6) А. Мінцем.

9. Опорний екологічний компонент, у ряді випадків – живильне 
середовище:
1) ноосфера;
2) екологізатор;
3) субстрат;
4) планктон;
5) бентос;
6) біогеоценоз.

10. Сфера розуму, пов’язана з виникненням і становленням у ній 
цивілізованої людини:
1) біосфера;
2) навколишнє середовище;
3) літосфера;
4) ноосфера;
5) субстрат.

11. До показника “пропускна здатність очисних споруд” відносяться....
1) Кількість неорганізованих джерел шкідливих викидів;
2) Частка певного виду забруднень, що утворюються при ви-

робництві одиниці основної продукції;
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3) Відношення результату природоохоронної діяльності до 
вартості основних фондів;

4) ККД застосованого очисного устаткування;
5) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно – 

вимірювальною апаратурою;
6) Наявність природоохоронних служб і відділів.

12. До показника “оснащеність джерел забруднення очисними устат-
куваннями” відносять...
1) Кількість неорганізованих джерел шкідливих викидів;
2) Частка певного виду забруднень, що утворюються при ви-

робництві одиниці основної продукції;
3) Відношення результату природоохоронної діяльності до 

вартості основних фондів;
4) ККД застосованого очисного устаткування;
5) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно – 

вимірювальною апаратурою;
6) Ступінь економічної самостійності природоохоронних 

служб і відділів.

Тест №3

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

__________________________________________________________

* 1. Визначити два найбільш небезпечних видів впливу людини на 
середовище помешкання...
1) вилучення ресурсів;
2) механічні порушення;
3) біологічний вплив;
4) хімічний вплив;
5) фізичний вплив;
6) радіоактивний вплив;
7) тепловий вплив.
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* 2. Комплекс природних ресурсів України наявний багатством ре-
сурсів....
1) лісових;
2) водяних;
3) ґрунтових;
4) мінімально – сировинних.

* 3. По виробничій ознаці мають місце наступні напрямки плану-
вання...
1) матеріальних ресурсів;
2) матеріально – технічного постачання;
3) виробничих потужностей і використання основних фондів;
4) засобів виробництва.

* 4. До поновлювальних ресурсів відносять:
1) простір помешкань;
2) корисні копалини;
3) родючість ґрунтів;
4) рослинний світ.

5. Організми, що синтезують органічні речовини з неорганічного 
середовища – це:
1) біогеоценоз;
2) екосистема;
3) екотоп;
4) автотроф;
5) консумент;
6) фітоценоз;
7) фотосинтез.

6. Організми – споживаючі в навколишньому середовищі – це:
1) біогеоценоз;
2) екосистема;
3) екотоп;
4) автотроф;
5) консумент;
6) фітоценоз;
7) фотосинтез.

7. Галузь науки, що вивчає методи найбільш ефективного впливу 
людини на природу з метою підтримки динамічної рівноваги 
круговороту речовин у природі – це:
1) охорона природи;
2) аутекологія;
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3) синекологія;
4) екологія;
5) економіка природокористування;
6) демекологія.

8. Галузь науки, що вивчає сукупності рослин і тварин і характер-
ні риси структури і функції таких сукупностей, що формуються 
під впливом середовища, це:
1) охорона природи;
2) аутекологія;
3) синекологія;
4) екологія;
5) економіка природокористування;
6) демекологія.

9. Субстратом організму бентосу є:
1) вода;
2) ґрунт водойми;
3) ґрунт;
4) рослинність;
5) тваринний світ.

10. Субстратом взаємного життя є:
1) вода;
2) ґрунт водойми;
3) ґрунт;
4) рослинність;
5) тваринний світ.

11. До показника “раціональність існуючої організаційної структу-
ри природоохоронної діяльності” відносять...
1) Кількість джерел шкідливих викидів;
2) Кількість і потужність основного технологічного устаткування;
3) ККД застосованого очисного устаткування;
4) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно – 

вимірювальною апаратурою;
5) Рівень централізації керування природоохоронною діяльністю;
6) Відношення результату природоохоронної діяльності до 

вартості основних виробничих фондів.
12. До показника “раціональність існуючої організаційної структу-

ри природоохоронної діяльності” відносяться...
1) Кількість неорганізованих джерел шкідливих викидів;
2) Кількість і потужність природоохоронного устаткування;
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3) Доля очисного устаткування з високим ККД;
4) Оснащення природоохоронних служб і відділів обчислюваль-

ною технікою;
5) Коефіцієнт фактичного використання контрольно – вимірю-

вальної апаратури;
6) Відношення результату природоохоронної діяльності до вартос-

ті матеріалів, використовуваних у ході її.

Тест №4

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 20.

__________________________________________________________

* 1 Що з перерахованого відносять до первинного забруднення:
1) виробництво мінеральних добрив;
2) використання мінеральних добрив;
3) використання сірчаної кислоти;
4) коксування вугілля;
5) здобич сірки;
6) виробництво бавовняної тканини;
7) робота транспорту.

* 2 Природоохоронна система в АПК включає науково обґрунтовану....
1) хімізацію;
2) механізацію;
3) електрифікацію;
4) меліорацію.

* 3 По ресурсній ознаці мають місце наступні рівні планування...
1) матеріальних ресурсів;
2) матеріально – технічного устаткування;
3) виробничих потужностей і використання основних фондів;
4) засобів виробництва.

* 4 До не поновлювальних ресурсів відносять:
1) тваринний світ;
2) рослинний світ;
3) родючість ґрунтів;
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4) простір помешкань;
5) корисні копалини.

* 5. У еколого – економічному аспекті навколишнє природне серед-
овище складається з об’єктів:
1) людське суспільство;
2) промисловість;
3) сільське господарство;
4) природні умови;
5) природні ресурси;
6) комунальне господарство;
7) невиробнича сфера.

* 6. З природно – наукової точки зору в складі навколишнього при-
родного середовища розрізняють такі об’єкти:
1) промисловість;
2) сільське господарство;
3) гідросфера;
4) комунальне господарств;
5) атмосфера;
6) транспорт;
7) людське суспільство.

7. Дослідження положення людини, як вигляду і суспільства в 
екосфері планети, його зв’язків з екологічними системами і за-
ходи впливу на них – це:
1) охорона природи;
2) аутекологія;
3) синекологія;
4) екологія;
5) економіка природокористування;
6) демекологія.

8. Дисципліна, що вивчає загальні закони функціонування екосис-
тем різноманітного ієрархічного рівня – це:
1) охорона природи;
2) аутекологія;
3) синекологія;
4) екологія;
5) економіка природокористування;
6) демекологія.
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9. Сполучна лавка між суспільством і природою – це:
1) виробничі відношення;
2) людина;
3) продуктивні сили;
4) науково – технічний прогрес;
5) атмосфера.

10. У основі зросту продуктивності праці лежить:
1) закон збереження енергії;
2) закон перетворення енергії;
3) закон економії часу;
4) еволюція живої природи;
5) екологізація виробництва.

* 11. Часними показниками для аналізу витрат на природоохоронну 
діяльність є...
1) Частка поточних витрат на природоохоронну діяльність у 

загальному обсязі поточних витрат підприємства;
2) Відношення економічного ефекту від застосування приро-

доохоронних заходів до загальної величини витрат на їхнє 
проведення;

3) Частка витрат на оплату сторонніх організацій на природо-
охоронну діяльність у загальному обсязі цих витрат підпри-
ємства;

4) Відношення природоохоронної діяльності до вартості мате-
ріалів;

5) Відношення природоохоронної діяльності до загальної чи-
сельності робітників і чисельності робітників, зайнятих при-
родоохоронної діяльності.

* 12. Часними показниками для аналізу витрат на природоохоронну 
діяльність є...
1) Відношення економічного ефекту від застосування приро-

доохоронних заходів до загальної величини витрат на їхнє 
проведення;

2) Частка поточних витрат на природоохоронну діяльність у 
загальному обсязі поточних витрат підприємства;

3) Частка витрат на раціональну охорону водяних ресурсів у 
загальному обсязі витрат на природоохоронну діяльність;

4) Відношення результату природоохоронної діяльності чисель-
ності робітників, зайнятих природоохоронної діяльності;

5) Відношення природоохоронної діяльності до вартості матеріалів;



343

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

Тест №5

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

__________________________________________________________
* 1. Що з перерахованого відноситься до вторинного забруднення:

1) виробництво мінеральних добрив;
2) використання мінеральних добрив;
3) використання сірчаної кислоти;
4) коксування вугілля;
5) видобуток сірки;
6) виробництво бавовняної тканини;
7) робота транспорту.

* 2. У екологічну інфраструктуру міста входять...
1) підприємства промислові і транспортні;
2) водозахисні спорудження;
3) вулично – регулюючі служби;
4) моніторингові об’єкти;
5) житлово – комунальні служби.

* 3. Основні завдання економічного аналізу в системі керування 
природокористуванням
1) оцінка ресурсного потенціалу України;
2) аналіз по стадіях освоєння;
3) аналіз за часом використання ресурсів;
4) посилення впливу НТП на рівень використання природних 

ресурсів;
5) охорона природних ресурсів.

* 4. Екологічний паспорт підприємства містить у собі:
1) валовий прибуток підприємства;
2) загальні зведення про підприємства;
3) дані про викиди;
4) рентні платежі підприємства;
5) балансовий прибуток підприємства;
6) кількість зайнятих на підприємстві робітників.

5. Підрозділ природних ресурсів на невичерпні і що вичерпаються – 
це класифікація:
1) фітоценологічна;
2) народногосподарська;
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3) економічн;
4) екологічна;
5) соціально – економічна.

6. Підрозділ природних ресурсів на поновлювальні і не поновлю-
вальні – це класифікація:
1) фітоценологічна;
2) народногосподарська;
3) економічна;
4) екологічна;
5) соціально – економічна.

7. До базисних економічних факторів відтворення засобів вироб-
ництва в розвитку людини відносять:
1) середовище помешкання; ресурси харчів;
2) просторове середовище;
3) естетичне задоволення; розвиток почуттів краси;
4) ресурси обміну речовин; ресурси води.

8. До базисних соціальних факторів у розвитку людини відносять:
1) середовище помешкання; ресурси харчів;
2) просторове середовище;
3) естетичне задоволення; розвиток почуттів краси;
4) ресурси обміну речовин; ресурси води.

9. Економічний бік загальної закономірності природокористування – це:
1) зростання продуктивності природоохоронної праці;
2) екологізація виробництва;
3) еволюція живої природи;
4) закон економії часу;
5) закон збереження енергія;
6) закон перетворення енергії.

10. Загальна закономірність природокористування інтегрує в собі дію законів:
1) збереження і перетворення енергії та економії часу;
2) збереження і зростання продуктивності праці;
3) екологізація виробництва;
4) еволюції природи її економії часу;
5) перетворення енергії і екологізації виробництва.

11. Метод, заснований на поглинанні газів рідкими поглинувачами...
1) Нейтралізація;
2) Адсорбція;
3) Відновлення;
4) Флотація;
5) Флокуляція;
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6) Екстракція;
7) Десорбція;
8) Концентруванння;
9) Коагуляція;
10) Абсорбція;
11) Магнітний метод.

12. Метод, який оснований на електролізі промислових стічних вод шля-
хом перепускання через них постійного електричного струму – це...
1) Відстоювання;
2) Фільтрування;
3) Коагуляція;
4) Адсорбція;
5) Абсорбція;
6) Нейтралізація;
7) Флокуляція;
8) Електромеханічне очищення;
9) Екстракція.

Тест №6

Загальні положення:
1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-

гляді порядкового номера (цифри).
2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.
3. Кількість вірних числових відповідей – 15.

__________________________________________________________
* 1 До галузей, що сильно забруднюють середовище, відносять...

1) легка;
2) харчова4
3) хімічна;
4) целюлозно – паперова;
5) будматеріалів;
6) точне машинобудування.

* 2 У натуральній формі збиток виражається в...
1) погіршенні настрою;
2) загибелі зелених насаджень;
3) утраті пам’ятників історії;
4) зниженні врожайності;
5) зменшенні терміна служби основних виробничих фондів;
6) скороченні тривалості життя;
7) підвищенні захворювання.
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* 3 Основні види економічного аналізу в системі керування приро-
докористуванням....
1) оцінка ресурсного потенціалу України;
2) аналіз по стадіях освоєння;
3) аналіз за часом використання ресурсів;
4) посилення впливу НТП на рівень використання природних 

ресурсів;
5) охорона природних ресурсів.

4. Розробка комплексних цільових програм НТП відносять до.... 
функції природокористування:
1) відтворювальної;
2) просторової;
3) екологічної.

5. Класифікація природних ресурсів по ознаці приналежності їх до 
того або іншого елементу природи – це:
1) фітоценологічна;
2) народногосподарська;
3) економічна;
4) екологічна;
5) соціально – економічна.

6. Класифікація природних ресурсів із погляду ефективності 
суспільного виробництва, що використовує природні ресур-
си – це:
1) фітоценологічна;
2) народногосподарська;
3) економічна;
4) екологічна;
5) соціально – економічна.

7. До базисних біологічних факторів підтримки життя людини як 
біологічного виду відносять:
1) інформаційний ресурс;
2) енергетичний ресурс;
3) просторове середовище;
4) джерело предметів праці;
5) ресурси обміну речовин.

8. До базисних біологічних факторів підтримки життя людини як 
біологічного виду відносять:
1) засіб інформаційного обміну;
2) середовище помешкання;
3) естетичне задоволення;
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4) інформаційний ресурс;
5) енергетичний ресурс.

9. Загальна закономірність природокористування визначає принципи:
1) екологізації виробництва;
2) еволюції природи і суспільства;
3) збереження і перетворення енергії;
4) примату природи і екологізації;
5) примату і соціалізації природи й екологізації виробництва.

10. Біосоціальним по змісту є:
1) природа;
2) людина;
3) суспільство;
4) навколишнє середовище.

11. Метод, заснований на поділі системи повітря – тверді частки під 
впливом сили ваги – це:
1) Фільтрування;
2) Коагуляція;
3) Магнітний метод;
4) Адсорбція;
5) Абсорбція;
6) Відстоювання;
7)  Нейтралізація;
8) Відновлення;
9) Флотація;
10) Десорбція;
11) Іонний обмін.

12. Метод, заснований на відновленні неорганічних і органічних 
сполук із зміною їхньої валентності або структури – це:
1) Окислення хімічними реагентами;
2) Концентрування;
3) Перегонка і ректифікація;
4) Іонний обмін;
5) Десорбція;
6) Флокуляція;
7) Флотація;
8) Відстоювання;
9) Коагуляція;
10) Відновлення.
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