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АНОТАЦІЯ 

Миклуш Т. С. Еколого-економічні засади розвитку комплексного 

природокористування у Карпатському регіоні. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  

зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природо-

користування України. Київ, 2020. 

У дисертації розглянуто теоретико-методичні основи комплексного 

природокористування на еколого-економічних засадах, а саме розкрито суть, 

особливості та напрями комплексного природокористування, запропоновано 

методику оцінки комплексного природокористування, виявлено проблеми  

та узагальнено зарубіжний досвід розвитку комплексного природокористування 

у лісозабезпечених регіонах. 

Обґрунтовано, що комплексне природокористування є таким 

користуванням природними ресурсами та умовами, яке забезпечує досягнення 

визначених цільових орієнтирів, дотримання базових принципів комплексності 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу, впровадження 

найбільш дієвих організаційно-економічних форм природокористування, 

застосування економічних механізмів і міжнародних регуляторних норм  

в контексті вирішення комплексу актуальних еколого-економічних проблем 

певної території на засадах досягнення й підтримання природного екологічного 

та ресурсного балансу. 

В процесі досліджень встановлено, що комплексне природокористування 

включає: господарське використання природних ресурсів з вилученням  

або ж без вилучення матеріально-речової субстанції ресурсу; розширене 

відтворення та відновлення природних ресурсів; ресурсозбереження (економія 

природної сировини, утилізація та рециклінг вторинної природної сировини); 

максимально можливе використання у господарському обороті несировинних 
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якостей природних екосистем; упередження збитків навколишньому 

природному середовищу внаслідок господарського освоєння природно-

ресурсного потенціалу, в тому числі через обмеження масштабів розміщення 

відходів та зниження викидів і скидів забруднюючих речовин; використання 

одного виду природних ресурсів без нанесення шкоди іншим природним 

ресурсам, які концентруються як в межах одного ландшафту, так і декількох 

ландшафтів. 

Сформовано авторський підхід до оцінювання рівня комплексності 

природокористування, який передбачає розрахунок коефіцієнтів комплексного 

залучення у господарський обіг первинних природних ресурсів, поглибленої 

промислової переробки природної сировини, концентрації видів комплексного 

природокористування, спеціалізації та локалізації комплексного природо-

користування. 

У роботі виокремлено особливості комплексного природокористування  

у лісозабезпечених регіонах України: перша особливість – забезпечення 

раціонального та невиснажливого використання земельних, водних, 

мінерально-сировинних та лісових ресурсів задля отримання максимального 

соціально-економічного та екологічного ефектів; друга особливість – 

забезпечення комплексного використання лісоресурсного потенціалу, його 

сировинної та несировинної компонент у відтворювальному процесі, виходячи 

з того, що саме сформований на основі лісосировинних благ лісогосподарський 

комплекс виступає базовою ланкою регіонального господарського комплексу. 

Встановлено, що прикметними рисами соціально-економічного розвитку 

лісозабезпечених регіонів є високий рівень лісистості, який накладає об’єктивні 

обмеження на масштаби сільськогосподарського землекористування; значна 

питома вага лісового господарства в регіональному валовому продукті; певна 

залежність величини доходів місцевих жителів від господарського освоєння 

лісоресурсного потенціалу. 

Сформовано базові складові комплексного природокористування на 

основі їх компліментарності з Цілями сталого розвитку 2016–2030 з 
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урахуванням існуючих форм господарського освоєння природної сировини  

та несировинних якостей природно-ресурсного потенціалу, їх залучення  

у продуктово-переробні ланцюги, використання в якості джерела енергії, 

постадійного та пофазного упорядкування систем поводження з вторинною 

природною сировиною. 

Базовими складовими комплексного природокористування виступають: 

1) господарське освоєння (видобуток, вилучення, користування) окремого виду 

природної сировини та несировинних якостей природно-ресурсного потенціалу 

без нанесення деструктивного впливу (забруднення, виснаження, деградація) 

іншим видам природної сировини в межах ареалу, ландшафту чи біогеоценозу; 

2) залучення природної сировини та несировинних складових природно-

ресурсного потенціалу у продуктово-переробні ланцюги із забезпеченням 

мінімальних втрат природного ресурсу при зміні його матеріально-речової 

субстанції; 3) використання природного ресурсу без його вилучення в якості  

джерела енергії при збереженні його самопідтримуючих та самовідтворюючих 

функцій; 4) постадійне та пофазне упорядкування систем поводження  

з вторинною природною сировиною та іншими видами відходів як резервами 

нарощення матеріальних ресурсів та сировини для виробництва біологічного 

палива, а також для використання в інших цілях, пов’язаних з реалізацією 

проєктів ресурсозбереження та підвищення енергоефективності; 5) створення 

умов для максимально можливого продукування природними комплексами 

екосистемних послуг. 

Виходячи з теоретичних узагальнень, запропоновано авторський підхід 

до цілепокладання та обґрунтування завдань комплексного природо-

користування, який передбачає виділення виробничо-економічних, соціально-

економічних та еколого-економічних цілей, що детермінують завдання 

комплексного використання природної сировини через формування систем 

інтегрованого управління природними ресурсами, імплементацію природо-

охоронних директив ЄС, розроблення та реалізацію регіональних та місцевих 
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програм, формування комунального сектору та укладання угод публічно-

приватного партнерства. 

Здійснено ідентифікацію цілей комплексного природокористування  

у Карпатському регіоні в розрізі основних сегментів природно-ресурсного 

сектору (лісовиробничого, сільськогосподарського, водогосподарського  

і мінерально-сировинного комплексів та індустрії поводження з відходами),  

яка ув’язує секторальні пріоритети комплексного природокористування  

з інституціональним забезпеченням, зокрема децентралізацією управління 

природоохоронною діяльністю, формуванням комунальних підприємств, 

кооперацією діяльності природокористувачів, укладанням угод публічно-

приватного партнерства, реалізацію природоохоронних проєктів та 

диверсифікацією портфеля банківських послуг в частині кредитування 

природоохоронних проєктів. 

У роботі розроблено теоретико-методичні підходи до порядку 

формування економічного механізму реалізації комплексного підходу  

у сфері природокористування Карпатського регіону, які передбачають 

виокремлення трьох етапів (нормативно-правове забезпечення; формування 

систем регулювання комплексного природокористування на регіональному  

та місцевому рівнях; диверсифікація фінансово-економічного забезпечення 

комплексного природокористування), що дозволить уникнути 

інституціональних розривів при імплементації нових форм господарського 

освоєння природно-ресурсного потенціалу. Реалізація трьох етапів формування 

економічного механізму комплексного природокористування дасть можливість 

сформувати відповідний набір методів та інструментів на загальнодержавному, 

муніципальному та внутрішньо-фірмовому рівнях. 

Обґрунтовано, що магістральним елементом економічного механізму 

комплексного природокористування у Карпатському регіоні на обласному  

та муніципальному рівнях має виступати комплекс методів та інструментів 

стимулювання застосування комплексного підходу у використанні природних 

ресурсів та вторинної природної сировини. Враховуючи структуру природно-
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ресурсного потенціалу Карпатського регіону та господарську спеціалізацію 

адміністративних областей та районів, першочергового значення стосовно 

імплементації у господарську практику набуває впровадження механізму 

стимулювання суб’єктів лісогосподарського та деревообробного 

підприємництва щодо підвищення ефективності поводження з деревними 

відходами. 

Механізм стимулювання реалізації комплексного підходу у сфері 

поводження з деревними відходами має передбачати надання постійним 

лісокористувачам та суб’єктам деревообробного підприємництва субсидій  

з державного бюджету та бюджетів територіальних громад на заготівлю  

і переробку деревних відходів та виробництво паливних деревних ресурсів,  

а також фінансової допомоги в рамках програми Східного партнерства  

в частині збереження природної спадщини, що сприятиме диверсифікації 

використання лісосічних відходів та відходів деревообробки і забезпечить 

синергетичний ефект для держави, територіальної громади та постійних 

лісокористувачів і деревообробників. 

У роботі сформовано механізм організаційно-економічного забезпечення 

комплексного природокористування на рівні територіальної громади  

з урахуванням природно-ресурсних особливостей соціально-економічного 

розвитку Карпатського регіону та ідентифікацією відповідних 

інституціональних форм, що сприятиме отриманню еколого-економічного 

мультиплікативного ефекту у зв’язку з упровадженням технологій  

органічного та ґрунтозахисного землеробства, екологічного реінжинірингу 

ренатуралізованих сільськогосподарських угідь, модернізацією гідротехнічних 

споруд для упередження паводків та повеней, підвищенням рівня утилізації 

відходів та виробництва біопалива на їх основі. 

Ключові слова: комплексне природокористування, природні ресурси, 

еколого-економічні засади, Карпатський регіон, економічний механізм, 

територіальна громада, публічно-приватне партнерство, деревні відходи. 
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ANNOTATION 

Myklush Т. S. Ecological and Economic Basis for the Development  

of Integrated Environmental Management in the Carpathian Region. –  

The qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.06 

«Economics of Nature Using and Environment Protection». National University  

of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

The thesis considers theoretical and methodological bases of complex use  

of natural resources, ecological and economic principles. It reveals the essence; 

peculiarities and directions of integrated environmental management,  

the methodology of estimation of integrated environmental management,  

the problems identified and summarized the foreign experience of development  

of integrated nature management in regions reach in forests. 

It is proved that integrated nature management is such a use of natural 

resources and conditions that ensures the achievement of certain targets, compliance 

with the basic principles of integrated economic development of natural resource 

potential, the introduction of the most effective organizational and economic forms  

of environmental management, the use of economic mechanisms and international 

regulatory standards in the context of solving the complex of current environmental 

and economic problems of a particular territory on the basis of achieving  

and maintaining the natural ecological and resource balance. 

In the course of research it is established that complex nature management 

includes: economic use of natural resources with or without withdrawal of material 

substance of a resource; expanded reproduction and restoration of natural resources; 

resource saving (economy of natural raw materials, utilization and recycling  

of secondary natural raw materials); the maximum possible use in economic 

circulation of non-resource qualities of natural ecosystems; prejudice  

to environmental damage as a result of economic development of natural resource 

potential, including through limiting waste disposal and reducing emissions  



7 

and discharges of pollutants; use of one type of natural resources without harming 

other natural resources that are concentrated within one landscape and several 

landscapes. 

The author's approach to the assessment of the level of complexity  

of environmental management, which provides for the calculation of the coefficients 

of complex involvement in the economic turnover of primary natural resources,  

in-depth industrial processing of natural resources, the concentration of types  

of integrated environmental management, specialization and localization  

of integrated environmental management. 

The paper highlights the features of integrated environmental management  

in the regions of Ukraine: the first feature - ensuring the rational and sustainable  

use of land, water, mineral and forest resources in order to maximize social  

and economic and environmental effects; the second feature is the provision  

of integrated use of the forest resource potential, its raw and non-raw material 

component in the reproduction process, based on the fact that it is formed on the basis 

of forest resources good forestry complex is the basic element of the regional 

economic complex. It is established that the remarkable features of social  

and economic development of the regions is a high level of forest cover, which 

imposes objective restrictions on the scale of agricultural land use; significant share 

of forestry in the regional gross product; a certain dependence of the income of local 

residents on the economic development of forest resources potential. 

The basic components of integrated nature management on the basis of their 

complementarity with the Sustainable development goals 2016–2030 are formed, 

taking into account existing forms of economic development of natural raw materials 

and non-raw qualities of natural resource potential, their involvement in food  

and processing chains, use as a source of energy, progressive and phased arrangement 

of systems for handling secondary natural raw materials. 

The basic components of integrated nature management are: 1) economic 

development (extraction, removal, use) of a particular type of natural raw materials 

and non-raw materials qualities of natural resource potential without causing 
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destructive impact (pollution, depletion, degradation) to other types of natural  

raw materials within the area, landscape or biogeocenosis; 2) attraction of natural  

raw materials and non-raw materials components of natural resource potential  

in the product-processing chains with minimum losses of natural resource when 

changing its material substance; 3) the use of natural resources without its withdrawal 

as an energy source while maintaining its self-destructive and self-fulfilling 

functions; 4) postadine and phase-by-phase ordering of systems for the treatment  

of secondary raw materials of natural and other types of waste as reserves  

for increasing material resources and raw materials for the production of biological 

fuel, as well as for use for other purposes related to the implementation of resource 

conservation and energy efficiency projects; 5) creating conditions for the maximum 

possible production of natural complexes of ecosystem services. 

Basing on theoretical generalizations, the author proposes an approach  

to the goal-setting and substantiation of the tasks of integrated environmental 

management, which provides for the allocation of production and economic, social 

and economic and environmental and economic goals that determine the problem  

of integrated use of natural resources through the formation of integrated natural 

resource management systems, the implementation of environmental directives  

of the EU, the development and implementation of regional and local programs,  

the formation of the public sector and the conclusion of public and private partnership 

agreements. 

The identification of the objectives of integrated environmental management  

in the Carpathian region in the context of the main segments of the natural resource 

sector (forest production, agricultural, water and mineral complexes and waste 

management industry), which connects sectoral priorities of integrated environmental 

management with institutional support, in particular the decentralization  

of environmental management, the formation of utilities, cooperation activities  

of natural resource users, the conclusion of public and private partnership 

agreements, implementation of environmental projects and diversification  

of the banking services portfolio in terms of lending to environmental projects. 
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The paper developed theoretical and methodological approaches to the 

formation of an economic mechanism for the implementation of an integrated 

approach in the field of environmental management of the Carpathian region, which 

provide for the allocation of three stages (legal support; formation of systems  

of regulation of integrated environmental management at the regional and local 

levels; diversification of financial and economic support for integrated environmental 

management), which will avoid institutional gaps in the implementation of new forms 

of economic development of natural resource potential. The implementation  

of the three stages of formation of the economic mechanism of integrated 

environmental management will make it possible to form an appropriate set  

of methods and tools at the national, municipal and internal corporate level. 

It is proved that the main element of the economic mechanism of integrated 

environmental management in the Carpathian region at the regional and municipal 

level should be a set of methods and tools to promote an integrated approach  

to the use of natural resources and secondary natural resources. Taking into account 

the structure of the natural resource potential of the Carpathian region  

and the economic specialization of administrative regions and districts,  

the introduction of a mechanism to stimulate forestry and woodworking businesses  

to improve the efficiency of wood waste management is of paramount importance 

with regard to implementation into economic practice. 

The mechanism for stimulating the implementation of an integrated approach 

in the field of wood waste management should include the provision of subsidies 

from the state budget and the budgets of territorial communities for the harvesting 

and processing of wood waste and the production of fuel wood resources, as well  

as financial assistance under the Eastern partnership program for the preservation  

of natural heritage, which will contribute to the diversification of the use of forest 

waste and wood waste and provide a synergistic effect for the state, territorial 

community and permanent forest users and woodworkers. 

The mechanism of organizational and economic support of integrated nature 

management at the level of the territorial community, taking into account the natural 
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resource features of social and economic development of the Carpathian region  

and the identification of appropriate institutional forms, which will contribute  

to the ecological and economic multiplier effect in connection with the introduction 

of technologies of organic and soil conservation agriculture, environmental 

reengineering of renaturalized agricultural lands, modernization of hydraulic 

structures to prevent floods, increasing the level of waste utilization and production 

of biofuels based on their base. 

Key words: complex nature management, natural resources, ecological  

and economic bases, Carpathian region, economic mechanism, territorial community, 

public and private partnership, wood waste. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Посилення проявів виснажливого та марнотратного 

використання природних ресурсів як в умовах перехідного періоду, так  

і в умовах ринку призвело до порушення еколого-економічної рівноваги  

у переважній більшості біогеоценозів та послабило їх самопідтримуючу 

здатність трансформувати негативні екстерналії в позитивні. Найбільш 

детермінуючий вплив на темпи і масштаби освоєння природно-ресурсного 

потенціалу справив сировинний тип національної економіки, який передбачає 

максимально можливе залучення у відтворювальний процес природних 

ресурсів і, як правило, супроводжується вивезенням природної сировини  

за кордон. Значний вплив на поширення процесів виснажливого  

та розбалансованого природо-користування справляють також природно-

кліматичні та природно-ресурсні умови соціально-економічного розвитку 

окремих регіонів. 

Особливо ускладненою стосовно упередження проявів марнотратного 

використання природної сировини є ситуація в областях Карпатського регіону, 

який відноситься до найбільш ризикогенних зон в масштабах країни з огляду  

на ускладнені умови господарювання у гірській місцевості та структурні 

зрушення у господарському комплексі, які призвели до загострення природно-

техногенних ризиків. Значною мірою загострення екологічної ситуації  

та проявів виснажливого природокористування у Карпатському регіоні 

зумовлені відсутністю комплексного підходу до програмування і планування 

заходів щодо господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу  

та охорони довкілля. 

У працях О. Адамовського, Р. Василишина, М. Газуди, Г. Гуцуляка, 

Б. Данилишина, А. Дейнеки, Д. Добряка, О. Дорош, Й. Дороша, О. Дребот, 

В. Другак, Т. Євсюкова, П. Жука, А. Карпука, В. Кравціва, Л. Максимів, 

В. Мікловди, Г. Обиход, О. Павліщук, М. Римара, О. Сакаль, Л. Сахарнацької, 

І. Синякевича, І. Соловія, Ю. Стадницького, М. Стегней, А. Степаненка, 
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А. Третяка, Ю. Туниці, О. Фурдичка, О. Шубалого, М. Щурика та ін. 

розглядаються різноманітні сценарії раціоналізації використання окремих видів 

природних ресурсів у Карпатському регіоні, пропонуються компенсаційні 

механізми відшкодування збитків, завданих сільському та лісовому 

господарству природно-техногенними катастрофами, виокремлюються 

перспективні інституціональні форми залучення природних ресурсів  

у відтворювальний процес, але поза увагою залишається формування 

комплексного підходу до господарського освоєння місцевого природно-

ресурсного потенціалу. 

Недостатньо конкретизованими є підходи щодо визначення сутності, 

особливостей та перспективних напрямів комплексного природокористування, 

методичного забезпечення оцінювання комплексного використання природної 

сировини на еколого-економічних засадах, а також імплементації у вітчизняну 

практику найкращих іноземних зразків комплексного природокористування  

у лісозабезпечених регіонах. В латентному стані перебувають теоретико-

методичні підходи до обґрунтування цілей та завдань регіональної політики 

комплексного природокористування, а також формування економічного 

механізму реалізації комплексного підходу у сфері природокористування 

Карпатського регіону. Тому необхідність вирішення важливого науково-

прикладного завдання, пов’язаного із формуванням еколого-економічних  

засад розвитку комплексного природокористування у Карпатському регіоні,  

й обумовила тему, мету й основні завдання дисертаційного дослідження. 

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

Дисертація безпосередньо пов’язана з тематикою наукових досліджень 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

зокрема темою «Розробити методичні основи та інформаційне забезпечення 

оцінювання екосистемних функцій лісів природно-заповідного фонду Полісся 

України» (номер державної реєстрації 0119U100908), в межах якої здобувачем 

розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання 

деревних відходів, зокрема для виробництва твердого біологічного палива, 
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визначено цілі та завдання комплексного природокористування у лісо-

виробничому комплексі Карпатського регіону. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

розроблення еколого-економічних засад комплексного природокористування  

у Карпатському регіоні з урахуванням магістральних напрямів 

інституціональних перетворень у природно-ресурсному секторі національної 

економіки та децентралізації влади. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких завдань: 

– розкрити суть, виявити особливості та виокремити напрями 

комплексного природокористування; 

– сформулювати принципи та розробити методику оцінки рівня 

комплексності природокористування на еколого-економічних засадах; 

– проаналізувати природно-ресурсну базу та виявити екологічні проблеми 

соціально-економічного розвитку Карпатського регіону; 

– провести оцінку рівня комплексності природокористування в розрізі 

адміністративних областей Карпатського регіону; 

– обґрунтувати цілі та завдання комплексного природокористування  

у Карпатському регіоні на еколого-економічних засадах; 

– розробити економічний механізм реалізації комплексного підходу  

у сфері природокористування Карпатського регіону; 

– запропонувати механізм стимулювання комплексного використання 

деревних відходів; 

– сформувати модель організаційно-економічного забезпечення 

комплексного природокористування на рівні територіальних громад. 

Об’єкт дослідження – процес формування еколого-економічних засад 

комплексного природокористування в Карпатському регіоні в умовах 

інституціональної модернізації природно-ресурсного сектора національного 

господарства та поглиблення децентралізації влади і реформи місцевого 

самоврядування. 
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Предмет дослідження – теоретичні, методичні та прикладні положення 

щодо формування еколого-економічних засад комплексного природо-

користування в Карпатському регіоні. 

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження 

становлять фундаментальні положення економічної теорії, економіки природо-

користування, екологічного менеджменту, а також теорії інституціоналізму  

та неоінституціоналізму. Для вирішення завдань дисертації використано 

загальні та спеціальні наукові методи, а саме: абстрактно-логічний –  

для уточнення сутності та складових комплексного природокористування; 

сходження від абстрактного до конкретного – для обґрунтування цілей  

та завдань комплексного природокористування у Карпатському регіоні; 

економіко-статистичний – для виявлення тенденцій використання окремих 

видів природних ресурсів та фінансування капітальних інвестицій і поточних 

витрат у природо-експлуатаційній та природоохоронній діяльності; індексний – 

для розрахунку узагальнюючих та часткових індексів рівня комплексності 

використання природної сировини та несировинних корисностей природно-

ресурсного потенціалу; інституціональний підхід – для вибору форм 

інституціонального забезпечення комплексного природокористування в умовах 

децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. 

Інформаційну базу дослідження становлять матеріали Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної служби статистики 

України, Державної казначейської служби України, Державного агентства 

лісових ресурсів України, департаментів агропромислового розвитку обласних 

державних адміністрацій, обласних управлінь лісового та мисливського 

господарства. 

Наукова новизна одержаних результатів. Найважливіші наукові 

результати дослідження, які характеризуються новизною та виносяться  

на захист, полягають у такому: 

вперше сформовано механізм організаційно-економічного забезпечення 

комплексного природокористування на рівні територіальної громади  



20 

з урахуванням специфіки Карпатського регіону та ідентифікацією відповідних 

інституціональних форм господарського освоєння природної сировини,  

що сприятиме отриманню еколого-економічного мультиплікативного ефекту  

у зв’язку з впровадженням методів та технологій ґрунтозахисного 

землеробства, екологічного реінжинірингу самозаліснених сільсько-

господарських угідь, модернізації гідротехнічних споруд з упередження 

паводків та повеней, підвищення рівня утилізації деревних відходів  

та виробництва біопалива на їх основі; 

удосконалено: 

– структуризацію базових складових комплексного природокористування 

на основі їх компліментарності з Цілями сталого розвитку 2016–2030,  

яка, на відміну від існуючих, враховує форми господарського освоєння 

природної сировини та несировинних корисностей природно-ресурсного 

потенціалу, а також їх залучення у продуктово-переробні ланцюги, 

використання в якості джерела енергії в контексті постадійного та пофазного 

упорядкування систем поводження з вторинною природною сировиною  

та створення умов для максимально можливого продукування природними 

комплексами екосистемних послуг; 

– теоретичний підхід до цілепокладання та обґрунтування завдань 

комплексного природокористування, який, на відміну від традиційних, 

виокремлює виробничо-економічні, соціально-економічні та еколого-

економічні цілі, що детермінують завдання комплексного використання 

природної сировини через формування систем інтегрованого управління 

природними ресурсами, імплементацію природоохоронних директив ЄС, 

розроблення та реалізацію регіональних та місцевих програм, формування 

комунального сектора та укладання угод публічно-приватного партнерства; 

– оцінювання рівня комплексності природокористування, яке, на відміну 

від загальноприйнятих, передбачає розрахунок коефіцієнтів комплексного 

залучення у господарський обіг первинних природних ресурсів, поглибленої 

промислової переробки природної сировини, концентрації видів комплексного 
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природокористування, спеціалізації та локалізації комплексного природо-

користування; 

– теоретико-методичні підходи до порядку формування економічного 

механізму реалізації комплексного підходу у сфері природокористування 

Карпатського регіону, які, на відміну від існуючих, передбачають 

виокремлення трьох етапів (нормативно-правове забезпечення, формування 

систем регулювання комплексного природокористування на регіональному  

та місцевому рівнях, диверсифікація фінансово-економічного забезпечення 

комплексного природокористування), що дасть можливість уникнути 

інституціональних розривів при імплементації нових форм господарського 

освоєння природно-ресурсного потенціалу; 

набули подальшого розвитку: 

– аргументація та ідентифікація цілей комплексного природо-

користування у Карпатському регіоні в розрізі основних сегментів природно-

ресурсного сектору (лісовиробничого, сільськогосподарського, водо-

господарського та мінерально-сировинного комплексів й індустрії поводження 

з відходами), які, на відміну від існуючих, ув’язують секторальні пріоритети 

комплексного природокористування з інституціональним забезпеченням, 

зокрема децентралізацією управління природоохоронною діяльністю, 

формуванням комунальних підприємств, кооперацією діяльності природо-

користувачів, укладанням угод публічно-приватного партнерства, реалізацією 

природоохоронних проєктів та диверсифікацією портфеля банківських  

послуг в частині кредитування природоохоронних, природооблаштувальних  

та природоексплуатаційних проєктів; 

– сформовано авторський концепт нарощення природно-ресурсної бази 

соціально-економічного розвитку лісозабезпеченого регіону, який, на відміну 

від існуючих підходів, передбачає збереження та примноження потенціалу 

лісових екосистем на основі впровадження методів соціального лісівництва  

та наближеного до природи лісокористування; 
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– механізм стимулювання комплексного використання деревних  

відходів, який, на відміну від існуючих, передбачає надання постійним 

лісокористувачам та суб’єктам деревообробного підприємництва субсидій  

з державного бюджету та бюджетів територіальних громад на заготівлю  

і переробку деревних відходів та виробництво паливних деревних ресурсів,  

а також фінансової допомоги в рамках програми Східного партнерства  

в частині збереження природної спадщини, що сприятиме диверсифікації 

використання лісосічних відходів та відходів деревообробки і забезпечить 

синергетичний ефект для держави, територіальної громади та постійних 

лісокористувачів і деревообробників. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 

результатів наукового дослідження полягає у тому, що вони містять: 

рекомендації щодо формування механізму стимулювання реалізації 

комплексного підходу у сфері поводження з деревними відходами на основі 

застосування комплексу субсидій для постійних лісокористувачів та суб’єктів 

деревообробного виробництва, які використано в діяльності Львівського 

обласного управління лісового та мисливського господарства; авторський 

підхід до формування економічного механізму регулювання комплексного 

природокористування у Карпатському регіоні, який передбачає виокремлення 

трьох основних етапів (нормативно-правове забезпечення, формування  

систем регулювання комплексного природокористування на регіональному  

та місцевому рівнях, диверсифікація фінансово-економічного забезпечення 

комплексного природокористування), який використовується в діяльності 

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної 

адміністрації; пропозиції здобувача щодо основних цілей комплексного 

природокористування у лісовиробничому, сільськогосподарському, водо-

господарському та мінерально-сировинному комплексах, а також в галузі 

поводження з відходами у Карпатському регіоні використовуються в діяльності 

Департаменту економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації. 



23 

Розроблені здобувачем пропозиції щодо формування механізму 

організаційно-економічного забезпечення комплексного природокористування 

на рівні територіальної громади, механізму стимулювання комплексного 

використання деревних відходів, а також оцінювання рівня комплексності 

природокористування знайшли застосування в навчальному процесі Луцького 

національного технічного університету у ході викладання дисциплін 

«Економіка природокористування», «Регіональна економіка», «Основи 

підприємництва», «Економіка та організація агропромислових формувань». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо вирішення 

важливого наукового завдання – розроблення еколого-економічних засад 

розвитку комплексного природокористування в умовах інституціональної 

модернізації природно-ресурсного сектора та поглиблення децентралізації 

влади і реформи місцевого самоврядування. Наукові положення, висновки  

та рекомендації, які виносяться на захист одержано автором самостійно.  

Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано 

лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень здобувача. 

Наукові результати дисертаційного дослідження є внеском у розвиток 

економіки природокористування і охорони навколишнього середовища. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення  

та практичні результати дисертації апробовано на: Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора в умовах інтеграційних процесів» (м. Харків, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами» (м. Луцьк, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми  

та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах» (м. Полтава, 

2017 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи 

розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації» (м. Київ, 2017 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Публічне управління: 
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проблеми та перспективи» (м. Харків, 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Підприємництво та торгівля: сучасний стан  

та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах 

економічних реформ» (м. Херсон, 2017 р.); V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» 

(м. Луцьк, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

18 наукових праць, з яких 2 статті у наукових фахових виданнях України,  

9 статей у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 7 тез наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ  

ЗАСАДАХ 

1.1. Суть, особливості та напрями комплексного природо-

користування 

Загострення глобальних екологічних проблем змусило світову спільноту 

об’єднувати зусилля в напрямі укладання численних природоохоронних 

конвенцій, що забезпечать інституціональну основу обмеження еколого-

деструктивного та природоруйнівного техногенного впливу на еколого-

економічні системи. Відповідно до цього детермінується й екологічна  

та природно-ресурсна політика урядів окремих країн із певним рівнем 

диверсифікованості набору інструментів та важелів впливу на природо-

користувачів. В Україні більшість прецедентів нераціонального використання 

природних ресурсів та негативного впливу на навколишнє природне 

середовище сформувалися ще в період командно-адміністративної економіки,  

а в перехідний період набули хаотичного та нерегульованого характеру. 

Ще у 1991 році науковці Інституту філософії АН України зазначали,  

що рівень антропогенного навантаження на природу України надмірний  

і призводить до різко негативних наслідків як для здоров’я жителів  

республіки, так і її природи. Таким чином, існує колосальна суперечність  

між виснажуючим, хижацьким природокористуванням, з одного боку,  

і потребою забезпечення нормального середовища проживання для кожної 

людини та нації в цілому – з другого. Назрілі проблеми потрібно вирішувати 

нагально [44, С. 176]. 

У переважній більшості природоохоронних конвенцій та доктрин 

формування національних планів дій із охорони навколишнього середовища  

та раціонального використання природних ресурсів основною домінантою 

переводу національного господарства на природозберігаючу модель соціально-
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економічного розвитку є впровадження моделі комплексного природо-

користування, за якої господарське освоєння одного виду природного ресурсу 

узгоджується з темпами відтворення інших видів природних ресурсів,  

що концентруються на окремих територіях. 

Руйнівний процес, притаманний сучасній господарській діяльності, 

робить актуальним завдання комплексного природокористування. Отже, 

останнім часом все більшого розуміння отримує ідея взаємного існування 

здорового природного середовища і сталого економічного розвитку,  

що практично проявляється у концепції комплексного природокористування. 

Кардинальні положення даної концепції висувають питання формування 

оновленої моделі оптимального використання ресурсів, що повинна  

базуватися на принципах комплексного природокористування [2, С. 330]. 

Комплексне природокористування потребує тісного співробітництва  

між підприємствами, формування ринку природних ресурсів та екологічних 

послуг, створення незалежних центрів із фінансування відповідних програм  

та проєктів з моніторингом за станом використання ресурсів, із оцінкою 

природних ресурсів у регіонах, створення єдиної інформаційної мережі 

стосовно використання, оцінки та реалізації природно-ресурсного потенціалу, 

формування та впровадження концепції якості життя та людського  

капіталу [2, С. 332]. 

Природокористування є особливим видом виробничо-господарської 

діяльності і передбачає залучення природних ресурсів та елементів довкілля  

у відтворювальний процес. Сфера природокористування включає дві основні 

сторони: виробничо-технічну та соціально-економічну. Виробничо-технічна 

сторона природокористування передбачає здійснення комплексу інженерно-

технічних заходів щодо вилучення природного ресурсу, його первинної 

переробки і подальшого використання в системі суспільного відтворення. 

Соціально-економічна сторона природокористування є комплексом відносин, 

пов’язаних із управлінням природними ресурсами, формами власності  

на природні та природно-господарські активи та організаційно-правовими 
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формами формування доданої вартості на основі використання елементів 

природного капіталу [27; 28]. 

Практика природокористування в останні роки показала, що намітилися 

значні суперечності між соціально-економічною та виробничо-технічною 

сторонами природокористування, що знайшло свій прояв у загостренні проблем 

виснаження та деградації природних ресурсів, а також їх марнотратного 

використання і низького рівня переробки природної сировини. Усунути таку 

суперечність вдасться лише на основі умонтування в систему пріоритетів 

господарського освоєння природних ресурсів та відтворення навколишнього 

середовища за допомогою принципів комплексного природокористування. 

Лук’янчиков М. та І. Потравний під методологічною передумовою 

комплексного природокористування розглядають принцип комплексності,  

який передбачає раціональне використання, глибоку переробку вихідної 

природної сировини, розширене залучення в господарський оборот вторинної 

сировини, відходів виробництва і споживання, впровадження маловідходних, 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій і виробництв [88, С. 15]. 

Боковикова Ю. під принципом комплексності розуміє врахування 

виключно комплексних досліджень наявності та якості природних ресурсів, 

вчасні заходи щодо запобігання виникнення природо-ресурсних проблем, 

урахування об’єктивних обмежень природно-ресурсного та еколого-

економічного потенціалів; використання всіх компонентів природного  

ресурсу, взаємопов’язане використання та охорону природних ресурсів  

у цілому [5, С. 2]. 

Забезпечення комплексного використання природних ресурсів, на думку 

вчених Тернопільського національного економічного університету, вирішує  

не тільки екологічні проблеми, але й сприяє розвитку орієнтованих  

на заготівлю, первинну та поглиблену переробку галузей національної 

економіки на засадах енергоефективності, ресурсоекономності та еко-

безпечності [38, С. 13]. 
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Доцільність впровадження моделі комплексного природокористування 

зумовлена також тим, що інноваційна складова соціально-економічного 

піднесення за роки незалежності так і не спрацювала через відсутність 

необхідних інструментів макроекономічного регулювання, що стимулювали  

б упровадження сучасних техніки та технологій. Комплексне природо-

користування, на думку В. Паламарчука, Є. Мішеніна, П. Коренюка, може бути 

забезпечене шляхом впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих, 

маловідходних та майже безвідходних технологій, економного і бережливого 

використання джерел енергії (водних, геотермальних, сонячних), повторного 

застосування ресурсів, утилізації відходів, розроблення біотехнологій  

[118, С. 3]. 

Запорукою усунення негативних проявів у використанні природних 

ресурсів попередніх поколінь, на думку М. Балджи, виступає потреба  

в перегляді існуючої системи природокористування, яка б ґрунтувалася  

на досягненні компромісу між економічними, екологічними та соціальними 

потребами суспільства та базувалася на принципах сталості. У якості такої 

альтернативи пропонується застосування комплексного природокористування, 

упровадження якого можливе тільки в умовах сталого розвитку, під час 

формування моделі екологоорієнтованої економіки [2, С. 326]. 

Отже, сфера природокористування охоплює різноманітні взаємозв’язки, 

що виникають між природою та суспільством. Різноманітність, обмежена 

доступність та нерівномірність поширення природних ресурсів значно 

ускладнюють процеси природокористування. До того ж, неконтрольоване 

використання одного виду чи певної сукупності природних ресурсів можуть 

призвести до порушення так званого «природного балансу» усієї території. 

Тому все більшої актуальності набувають дослідження, що спрямовані  

на вирішення проблем розвитку комплексного природокористування  

на еколого-економічних засадах. 

Теоретичні дослідження змісту поняття комплексне природо-

користування здійснювали ряд вітчизняних і зарубіжних учених. Виникає 
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необхідність теоретичного аналізу різних підходів та формування 

узагальненого визначення даного поняття. Вивчення змістовного наповнення 

поняття «комплексне природокористування» передбачає дослідження  

напрямів його застосування в науці та практиці [65]. 

Законодавство України не дає прямого визнання даного поняття, але  

в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» [54] 

широко застосовується поняття «природні комплекси», під яким розуміється 

сукупність розміщених на певній території і взаємопов’язаних між собою 

природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів тощо. 

Хоча в окремих країнах, зокрема Російській Федерації, була спроба узаконити 

цей процес шляхом ліцензування комплексного природокористування,  

що регулювалося відповідним положенням та визначалося законодавством,  

але не знайшло продовження у чинному законодавстві. Під комплексним 

природокористуванням розумілося таке використання підприємством 

природно-ресурсного потенціалу території, за якого експлуатація (видобуток, 

вилучення) одного виду природного ресурсу завдає найменшої шкоди іншим 

природним ресурсам, а господарська діяльність підприємства надає в цілому 

мінімально можливий вплив на навколишнє природне середовище [6]. 

Узагальнене визначення цього поняття подано у відомій електронній 

енциклопедії Вікіпедія [19], де під природокористуванням (англ. natural  

resource management; нім. naturbenutzung) розуміють сферу виробничої  

та наукової діяльності, всю сукупність засобів, що застосовує суспільство задля 

комплексного вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення  

й охорони природного середовища та природних ресурсів із метою розвитку 

продуктивних сил, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. 

Сукупність усіх впливів людства на природу, що включає заходи з її освоєння, 

перетворення і охорони. 

Автор сучасного спеціалізованого енциклопедичного видання 

В. Шабанов [134] вважає, що комплексне природокористування повинно 

забезпечувати зростаючі потреби суспільства за рахунок ресурсозбереження, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


30 

раціонального невиснажливого використання всіх природних ресурсів, 

відновлення (відтворення) в інтересах здоров’я населення і соціально-

економічного розвитку якостей навколишнього середовища, що постраждали 

від антропогенної діяльності. 

У іншому вітчизняному енциклопедичному виданні [48, С. 149]  

подається дещо спрощене визначення даного поняття, під яким розуміється 

використання декількох природних ресурсів одночасно з урахуванням охорони 

навколишнього природного середовища і виконанням вимог раціонального 

використання, відтворення природних ресурсів. 

З позицій практичного застосування даного поняття О. Шимова  

та Н. Соколовський [157] вважають, що основними принципами формування 

системи природно-ресурсних кадастрів є забезпечення вимог комплексного 

природокористування, повної достовірності кількісного та якісного обліку 

природних ресурсів, розподілу їх між користувачами і територією, оцінка 

фактичного стану природно-ресурсного потенціалу. Відомості, що містять 

кадастри, можуть збиратися, зберігатися і використовуватися в наукових  

і практичних цілях. 

Окремі автори [59], розглядаючи комплексне природокористування  

на локальному рівні, розуміють це поняття як використання підприємством 

природно-ресурсного потенціалу території, що включає в себе сукупність 

природних ресурсів, об’єктів, системоутворюючих чинників і умов (у тому 

числі кліматичних, геологічних, гідрологічних та ін.). Таким чином, щоб 

експлуатація (видобуток, вилучення) одного виду природного ресурсу 

завдавала найменшої шкоди іншим природним ресурсам, а господарська 

діяльність природокористувача надавала в цілому мінімально можливий 

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище. 

Під комплексним природокористуванням М. Балджи розуміє процес 

вилучення, повного використання або відтворення одного чи декількох 

природних ресурсів та умов природного довкілля з урахуванням охорони 

природи та формуванням середовища, сприятливого для існування суспільства. 
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Дане природокористування нерозривно пов’язане з обліком, оцінкою  

та застосуванням природно-ресурсного потенціалу, коли експлуатація  

певного виду природного ресурсу може бути використана одним чи декількома 

ресурсокористувачами. Функціональне поєднання у використанні природних 

ресурсів дає економію за рахунок зниження витрат основного виробництва, 

здешевлення перевезень сировини, використання виробничої інфраструктури. 

Основними рисами комплексного природокористування є найбільш повне 

екологічно та економічно виправдане використання ресурсів регіону, 

раціональна галузева структура, тісний взаємозв’язок міжгосподарських 

комплексів та виробничі зв’язки між підприємствами [2, С. 326–327]. 

Похилько С. розглядає комплексне природокористування як необхідну 

передумову подолання суперечностей у системі господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу. На його думку, відносини природо-

користування розглядаються як полісистемні, багатоаспектні, їх характер  

є економічно і соціально детермінованим. Раціональність природокористування 

визначається ступенем розвитку соціально-економічних відносин, 

трансформація яких обумовлює певні суперечності у самій системі 

природокористування. Подолання цих суперечностей можливе лише  

за умови комплексного підходу до формування раціонального природо-

користування у загальній системі суспільного відтворення [123, С. 134]. 

Неоднозначними є також підходи щодо визначення сутнісної основи  

та структуризації комплексного природокористування. Окремі вчені під 

комплексним природокористуванням розглядають комплекс всіх процесів, 

пов’язаних із використанням, відновленням, відтворенням та охороною 

природних ресурсів та обмеженням негативного впливу на навколишнє 

середовище. Інші вчені розглядають комплексне природокористування  

як природокористування, що базується на дотриманні принципу комплексності 

під час використання конкретного виду природного ресурсу. 

Зокрема, П. Гаврилов зводить комплексне природокористування  

до ресурсозбереження. Він зазначає, що необхідним є створення механізму 
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управління процесами ресурсозбереження на основі врахування еколого-

економічної ефективності заощадження відповідних ресурсів. Цей механізм  

має передбачати врахування комплексного впливу економічних, екологічних  

та соціальних ефектів ресурсозбереження, а також дію мотиваційного 

інструментарію, який би створював адекватні умови заохочення в ресурсо-

зберігаючій політиці для окремих господарських суб’єктів [20, С. 97–98]. 

У складі комплексного ефекту ресурсозбереження доцільно враховувати 

такі еколого-економічні та соціально-економічні складові: ефект запобігання 

економічним збиткам від впливу на людину та довкілля на стадіях виробництва 

(відтворення) самого ресурсу або засобів, необхідних для його отримання  

чи після реалізаційної утилізації; ефект запобігання еколого-економічним 

збиткам від можливих надзвичайних ситуацій, процесів виробництва  

або утилізації продуктів, отриманих із первинних ресурсів; ефект, викликаний 

феноменом замикаючих витрат; ефект вивільнення від необхідності створення 

допоміжної інфраструктури; зовнішньоекономічні ефекти; ефект додаткового 

потенціалу економічного зростання [20, С. 102]. 

Узагальнивши різні підходи до визначення даного поняття, пропонуємо 

розуміти під комплексним природокористуванням сферу взаємодії природо-

користувачів з приводу спільного залучення, розроблення, заготівлі, догляду  

та відтворення усіх або певної частини природних ресурсів і природних умов 

певної території, що не погіршує її якісних та кількісних характеристик  

й природний баланс та не несе негативних наслідків для життя населення  

й розвитку територіальних господарських комплексів, а також дозволяє 

отримувати їм еколого-економічний ефект [65]. 

На нашу думку, комплексне природокористування включає: господарське 

використання природних ресурсів із вилученням або ж без вилучення 

матеріально-речової основи ресурсу; розширене відтворення та відновлення 

природних ресурсів; ресурсозбереження (економія природної сировини, 

утилізація та рециклінг вторинної природної сировини); максимально можливе 

використання у господарському обороті несировинних якостей природних 
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екосистем; упередження збитків навколишнього природного середовища 

внаслідок господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу, в тому 

числі через обмеження масштабів розміщення відходів та зниження викидів  

та скидів забруднюючих речовин; використання одного виду природних 

ресурсів без нанесення шкоди іншим природним ресурсам, що концентруються 

як в межах єдиного ландшафту, так і різних ландшафтів. 

У національній економіці в переважній більшості сегментів природно-

ресурсного сектора почали спостерігатися прояви недотримання принципу 

комплексності у зв’язку з тим, природні ресурси, насамперед, мінерально-

сировинні, були віддані в нерегульоване використання вітчизняним 

горизонтально та вертикально інтегрованим підприємницьким структурам. 

Сьогодні великий капітал продовжує виснажувати природне багатство,  

яке у своїй більшості належить українському народу, і отримувати надприбутки 

внаслідок присвоєння природно-ресурсної ренти, що також супроводжується 

виснажливим та розбалансованим природокористуванням. 

Відсутність комплексності при виборі пріоритетів господарського 

освоєння природно-ресурсного потенціалу також зумовлена тим, що початок 

ринкових перетворень в Україні не супроводжувався формуванням сучасного 

інституціонального середовища володіння і користування природними 

ресурсами, що призвело до відчуження природних багатств в їх власника 

(українського народу) та передачі корпоративним структурам. Більше  

того, спеціальне використання природних ресурсів супроводжувалося  

і супроводжується встановленням низького рівня нормативів плати,  

що забезпечує перерозподіл природно-ресурсної ренти на користь бізнесових 

структур, а не населення. Тому ряд екологічних проблем, за словами відомого 

українського вченого М. Кисельова, зумовлені тим, що на монополістичній 

основі проходять «капіталізація» природи, розширення влади монополій  

над суспільними та природними факторами [71, С. 164]. 

Тривалий час великий бізнес, на переконання В. Голяна, мав значні 

податкові преференції, що давало можливість отримувати надприбутки  
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і не стимулювало до впровадження інноваційних технологій, що забезпечують 

економію природної сировини і її повторне використання. Йдеться про 

суб’єктів паливно-енергетичного, гірничо-металургійного (великі фінансово-

промислові групи) та аграрного бізнесу (інтегровані підприємницькі 

об’єднання холдингового типу) [27]. 

Дешеві природні ресурси забезпечили для вертикально інтегрованих 

підприємницьких об’єднань критично необхідний рівень конкуренто-

спроможності на світових ринках природної сировини та продуктів  

її первинної переробки, навіть, незважаючи на високий рівень матеріало-  

та енергомісткості виробництва більшості видів продукції. 

Насамперед, це стосується підприємств гірничо-металургійного 

комплексу та хімічної промисловості, які стали локомотивами 

макроекономічної стабілізації 2000 року. Більше того, для цього були 

сприятливі екзогенні чинники, зумовлені загальним зростанням світової 

економіки у другій половині 90-х років, в першу чергу, економіки США – 

авангарду передового капіталістичного світу. 

У вітчизняній практиці господарського освоєння природних ресурсів 

мали і мають місце численні системні та структурні перегини у зв’язку  

з відсутністю комплексного підходу до вибору пріоритетів ресурсо-

користування. Вагомий вплив на темпи виснажливого та розбалансованого 

природокористування здійснює також анахронічна вертикаль управління 

природними ресурсами, що є рудиментом командно-адміністративної системи. 

У численних публікаціях вітчизняних вчених і на початку 90-х рр.,  

і на початку 2000-х рр. та й нині пропонуються різноманітні підходи щодо 

забезпечення комплексності у використанні окремих видів природних  

ресурсів, але половинчатість та дискретність таких підходів не дала можливості 

сформувати національну модель комплексного використання наявного 

природно-ресурсного потенціалу [14; 26; 27; 33; 63; 109]. Додатковою вимогою 

щодо формування комплексного підходу до залучення природних ресурсів  

у відтворювальний процес стала Угода про асоціацію між Україною та ЄС  
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в частині імплементації нашою країною значної кількості природних  

та природоохоронних директив, переважна більшість із яких передбачає 

перехід на модель інтегрованого управління природними ресурсами. 

Теоретико-методологічному забезпеченню застосування комплексного 

підходу у використанні, відтворенні та охороні природних ресурсів значна 

увага приділяється у працях: Н. Андреєвої, В. Голяна, Є. Мішеніна, 

В. Міщенка, В. Паламарчука, М. Ромащенка, М. Хвесика, О. Шубалого  

та ін. Водночас, не повною мірою враховуються детермінуючі чинники,  

що зумовлені процесами децентралізації системи управління природними 

ресурсами, впровадженням різноманітних форм власності на складові 

природно-ресурсного потенціалу, структурними і системними перекосами  

у сільськогосподарському та лісогосподарському виробництві. Тобто 

потребують поглибленого дослідження методи і механізми комплексного 

природокористування як важливого чинника розширеного відтворення 

ресурсно-виробничого потенціалу регіональних господарських комплексів. 

Темпи, масштаби та способи природокористування безпосередньо 

впливають на формування і відтворення ресурсно-виробничого потенціалу 

соціально-економічного піднесення країни в цілому та окремих регіонів.  

Досвід попередніх років показує, що мають місце прецеденти марнотратного  

та виснажливого використання природно-ресурсного потенціалу, що звужує 

потенціал розвитку національної економіки як у довгостроковій, так  

і в короткостроковій перспективі. Уникнути цього можна через застосування 

комплексного підходу до програмування і планування використання природних 

ресурсів у відтворювальному процесі. Суть цього підходу полягає  

у використанні таких форм і способів господарського освоєння природно-

ресурсного потенціалу, що не протиставляють пріоритети використання  

одного виду природних ресурсів можливостям самовідтворення інших 

складових природного капіталу, а також перспективам структурної перебудови 

національної економіки. 



36 

Незважаючи на намагання окремих представників урядових структур  

та громадських організацій наблизити вітчизняну модель природокористування 

до кращих практик господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу, 

в Україні продовжують домінувати територіальні та галузеві принципи,  

що порушує комплексність використання запасів природних ресурсів. 

Необхідно максимальною мірою використати усі наявні регуляторні підойми  

та інституціональні важелі для імплементації передового європейського досвіду 

в частині комплексного природокористування, щоб упередити прояви 

марнотратного використання природної сировини і в кращому випадку 

забезпечити її рециклінг. 

Тобто в сучасних умовах комплексне природокористування є вагомим 

чинником та необхідною передумовою відтворення природно-ресурсного 

потенціалу, підвищення ефективності використання вторинної сировини  

та зміцнення енергетичної самодостатності. Комплексне природокористування 

є чи не основним чинником відтворення ресурсно-виробничого потенціалу  

в цілому, оскільки природні ресурси для економіки виступають як засобом,  

так і предметом праці, що визначають і рівень зайнятості місцевого населення,  

і доходи місцевих жителів. Масове поширення прецедентів комплексного 

природокористування значною мірою залежить від впровадження фіскальних 

та кредитних регуляторів, що стимулюватимуть природокористувачів зводити 

до мінімуму втрату природної сировини та максимальною мірою відтворювати 

відновні природні ресурси, а також суттєво збільшувати обсяг паливних 

енергетичних ресурсів, що виробляються з відходів сільськогосподарського  

та лісогосподарського виробництва. 

Важливою складовою комплексного природокористування, яка, з однієї 

сторони, сприяє мінімізації втрат вторинної природної сировини, а з іншої – 

зміцнює енергетичну самодостатність територіальних громад, є використання 

відходів сільськогосподарського виробництва, лісосічних відходів та відходів 

деревообробки для виробництва паливних енергетичних ресурсів. Це дасть 
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можливість зменшити потребу у дров’яній деревині та здешевити енергоносії 

для населених пунктів внаслідок заміни газових котлів на твердопаливні. 

Підвищення енергоефективності використання відходів 

сільськогосподарського виробництва є дієвою альтернативою посиленню 

енергетичної спрямованості сільського господарства в цілому і відповідно  

його монокультуризації. Також варта уваги перспектива формування, 

біоенергетичних агроекосистем, що передбачають різні сценарії формування 

галузевої структури аграрного виробництва, зокрема одночасне отримання 

значних обсягів готової для споживання сільськогосподарської продукції  

та тієї, що виступить сировиною для виробництва паливних енергетичних 

ресурсів [78]. 

Також прикметними рисами відзначається забезпечення комплексного 

природокористування в так званих зонах ризикового землеробства, де немає 

достатньо сприятливих природно-кліматичних передумов для повноцінного 

розвитку окремих видів сільськогосподарського виробництва (гірські 

території), спостерігається надмірна зволоженість ґрунтів та природна 

ренатуралізація меліорованих земель (зона осушення), має місце дефіцит 

водних ресурсів для забезпечення водно-повітряного режиму вирощування 

сільськогосподарських культур (зона зрошення). 

Комплексне природокористування в контексті відтворення ресурсно-

виробничого потенціалу передбачає збалансоване та економне використання 

природної сировини, всебічне залучення у відтворювальний процес, зокрема 

процес формування ланцюгів доданої вартості, несировинних складових 

природно-ресурсного потенціалу, максимально можливе використання  

у господарському обігу вторинної природної сировини і як предмета праці,  

і як допоміжного елемента засобів виробництва, зведення до мінімуму 

непродуктивних втрат природних ресурсів, розбудову інфраструктури 

неосновних видів діяльності, які базуються на використанні природних умов  

та асиміляційного потенціалу (рекреаційна індустрія, рибальство, мисливське 

господарство). 
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Передумовами, що визначили домінуючі способи та методи природо-

користування в новітній історії України, що у своїй переважній більшості  

не враховували принцип комплексності, була безоплатність природо-

користування та гіперодержавленість, що дуже часто переходила у безгоспність 

на переважну більшість природних та природно-господарських активів.  

На жаль, введення інституту платності за спеціальне природокористування  

не відповідало класичним атрибутам ринкової економіки і характеризувалося 

неадекватним вартісним вираженням тих ресурсів, що залучалися  

в господарський оборот. У підсумку, це сформувало сировинний тип 

української економіки і на тривалий період загальмувало процеси інноваційно-

технологічної модернізації та перехід до п’ятого та шостого технологічного 

укладу. 

Також за 20 років не сформувалася чітка специфікація форм та прав 

власності на природні ресурси, що культивувало несанкціоноване освоєння  

та тіньовий перерозподіл найбільш ліквідних складових природно-ресурсного 

потенціалу і сприяло перерозподілу ренти в інтересах великих корпоративних 

структур, а не власника природного багатства – українського народу. 

Інституціональна несформованість інституту прав власності на природні  

активи також сприяла нехтуванню великими природокористувачами  

принципів комплексного природокористування під час залучення великих 

обсягів природної сировини у відтворювальний процес, що сформувало 

український феномен надмірної енерго- та ресурсомісткості валового продукту. 

Спрощеність інституту платності природокористування, відсутність 

чіткої специфікації прав і форм власності на природні ресурси, а також 

збереження командно-адміністративної моделі управління природо-

користуванням, підкріплені системними кризовими явищами в національному 

господарстві в цілому, сформували такий тип природокористування,  

який суперечить принципам комплексності, що проявляться в поглибленні 

природно-ресурсних дисбалансів та прискоренні процесів виснаження 

природно-ресурсної бази соціально-економічного піднесення. 
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За роки незалежності у сфері природокористування накопичилася значна 

кількість проблем, зумовлених домінуванням галузевого та територіального 

підходів при господарському освоєнні як вичерпних, так і невичерпних 

природних ресурсів. Підтвердженням цього є те, що діяльність підприємств 

природно-ресурсного сектора, зокрема гірничо-видобувних, сільсько-

господарських та лісогосподарських підприємств, не завжди відповідає 

сучасним стандартам та регламентам природокористування. 

Репрезентативною в цьому плані є діяльність сільськогосподарських 

підприємств, що входять в інтегровані підприємницькі об’єднання 

холдингового типу і спеціалізуються на вирощуванні культур енергетичного 

спрямування. Кількарічна діяльність таких суб’єктів господарювання 

призводить до виснаження родючих ґрунтів, їх ерозії та дефляції, забруднення 

природних та штучних водойм, а в деяких моментах така діяльність є 

суперечливою базовим принципам науково обґрунтованого землекористування. 

Більше того, агрохолдинги, виходячи із суто економічних пріоритетів,  

не завжди дотримуються сівозмін, що мультиплікує масштаб деструктивного 

впливу і в окремих випадках призводить до незворотних змін у природних 

ландшафтах. Отже, поведінка інтегрованих підприємницьких об’єднань 

холдингового типу є квінтесенцією відсутності комплексного природо-

користування, оскільки використання земельних ресурсів задля отримання 

максимального економічного ефекту не корелює з пріоритетами  

як раціонального землекористування, так і раціонального водо- та лісо-

користування. 

За окремими ознаками така ж сама ситуація спостерігається і в інших 

сегментах сфери природокористування, що сформувало передумови  

для поглиблення природно-техногенних та екологічних ризиків у більшості 

регіонів України. Усунення такого роду екологічних протиріч стане можливим, 

коли в основу національної екологічної політики та секторальних пріоритетів 

природокористування будуть закладені принципи комплексного природо-

користування і вдасться в середньостроковій перспективі уникнути значної 
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кількості еколого-деструктивних та природоруйнівних процесів. На жаль, 

сучасна система управління природокористуванням та охороною довкілля 

побудована за територіально-галузевим принципом і охоплює надзвичайно 

звужений спектр інструментів стимулювання природокористувачів  

до впровадження сучасних форм ощадливого використання переважної 

більшості природних ресурсів, що не дає можливостей впроваджувати 

перевірені світовою і європейською практикою форми екологоорієнтованого 

природокористування. 

Важливою складовою комплексного природокористування  

є налагодження взаємодії між суб’єктами аграрного підприємництва  

та державними лісогосподарськими підприємствами в напрямі надання  

спектра послуг щодо заліснення малопродуктивних земель та здійснення 

агролісомеліоративних робіт. Впровадження принципів комплексного 

природокористування в діяльність суб’єктів аграрного підприємництва  

та інших учасників природно-ресурсних відносин має забезпечити отримання 

ефекту не лише в контексті зміцнення екологічної стійкості ландшафтів,  

а й в контексті підвищення ефективності сільськогосподарського, лісового, 

мисливського та водогосподарського підприємництва. 

За таких умов вважати сільськогосподарське підприємництво базовою 

ланкою господарського комплексу регіонів аграрної спеціалізації є не 

виправданим і це суперечить принципам комплексного природокористування, 

оскільки природна ренатуралізація створила передумови для розширеного 

відтворення потенціалу лісового, мисливського, водогосподарського  

та рекреаційного підприємництва. Тобто принцип комплексності у природо-

користуванні буде реалізовуватися за умови поступального розвитку 

перерахованих секторів господарського комплексу, що дасть можливість 

уникнути надмірної експлуатації окремих видів природних ресурсів  

та забезпечити їх перманентне відтворення, оскільки це необхідна передумова 

формування ресурсної бази соціально-економічного піднесення. 
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З викладених вище міркувань щодо необхідності обов’язкової 

імплементації у практику діяльності суб’єктів природно-ресурсного 

підприємництва принципів комплексного природокористування та доцільності 

дотримання комплексності під час використання природно-ресурсного 

потенціалу необхідно в програми соціально-економічного розвитку окремих 

областей включити розділи, присвячені комплексному природокористуванню, 

щоб сформувати хоча б критично необхідне інституціональне підґрунтя. 

Більше того, умонтування в систему пріоритетів діяльності регіональних 

виконавчих структур та органів місцевого самоврядування принципів 

комплексного природокористування забезпечить більш сприятливі умови  

для прискореної імплементації природних та природоохоронних директив. 

Концепт переводу господарського комплексу на принципи комплексного 

природокористування має включати відповідний набір стимулів та мотивів, 

який спонукатиме природокористувачів та місцеве населення перманентно 

відтворювати природно-ресурсну складову сукупного потенціалу окремих 

регіонів і територіальних громад і прискорювати тим самим соціально-

економічне піднесення сільських депресивних територій. 

У сфері природокористування в останні роки загострилися прояви 

марнотратного та виснажливого використання переважної більшості  

природних ресурсів, що стало причиною нівелювання принципу комплексності 

під час залучення природних активів у відтворювальний процес. Базовою 

інституціональною передумовою комплексного природокористування має 

стати формування інтегрованих систем управління природними ресурсами,  

що дозволяють планувати та програмувати темпи та пропорції використання 

певного виду природних ресурсів у відповідності з рівнем відтворюваності 

інших природних ресурсів, що разом виступають матеріальною основою 

природно-ресурсного комплексу на певній території. 

Формування інтегрованих систем управління природними ресурсами 

отримає додатковий імпульс за умов вдалої імплементації природоохоронних 

директив Європейського Союзу. Полігоном для реалізації пілотного проєкту 
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щодо впровадження інтегрованих систем управління природними ресурсами  

як необхідної передумови комплексного природокористування є трансформація 

систем управління природокористуванням в зоні осушення. Забезпечення 

комплексності природокористування в зоні осушувальних меліорацій,  

яку відносять до зони ризикового землеробства, стане можливою у разі 

модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж 

гідротехнічних споруд, формування ефективних систем регулювання  

природної ренатуралізації та здійснення комплексу інженерно-технічних  

та агроекологічних поліпшень. 

Для умонтування принципу комплексного природокористування  

на різних ієрархічних рівнях управління необхідно кардинально переглянути 

політику держави щодо використання природного багатства країни,  

яке в умовах тривалої системної і структурної кризи національної економіки 

може виступити базисом нарощування надходжень до бюджетів різного рівня 

та зміцнити господарську самодостатність країни. Тим більше, задекларовані 

Президентом і Урядом пріоритети децентралізації влади та реформи місцевого 

самоврядування повинні принципово змінити відносини та права власності 

щодо природних ресурсів. 

Необхідність внесення суттєвих змін в інституціональну архітектоніку 

природокористування також зумовлена спектром соціально-економічних 

детермінант (рівень доходів населення, яке проживає в місцях концентрації 

природних ресурсів, рівень його зайнятості, виробничо-господарська діяльність 

суб’єктів природно-ресурсного підприємництва, насамперед, гірничо-

видобувних, сільськогосподарських та лісогосподарських підприємств, 

суб’єктів рекреаційного підприємництва), які вирішальною мірою впливають 

на несанкціоноване та виснажливе господарське освоєння природно-ресурсного 

потенціалу. Низький рівень оплати праці зайнятих у галузях природно-

ресурсного сектора національного господарства та мізерні доходи сільського 

населення (сільські території є основним ареалом розміщення природних 

ресурсів) не сприяють формуванню світоглядних орієнтирів господарювання  
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в напрямі нарощення природно-ресурсної бази соціально-економічного 

піднесення та розширеного відтворення природно-ресурсного потенціалу  

на принципах комплексності. Отже, на основі представленої змістовної 

характеристики поняття комплексне природокористування можна 

констатувати, що воно охоплює сферу взаємодії природокористувачів різних 

рівнів, пов’язане із залученням природних ресурсів певної території  

в господарський обіг на основі дотримання природного балансу екосистеми  

без шкоди населенню та територіальному господарству, забезпеченням 

отримання еколого-економічного ефекту в контексті дотримання положень 

концепції сталого розвитку. 

1.2. Принципи, пріоритети та методика оцінки комплексного 

природокористування на еколого-економічних засадах 

Сфера природокористування відзначається багатогранністю, 

невизначеністю та складністю взаємозв’язків між усіма природними  

ресурсами, що на кожній території утворюють унікальний природний 

комплекс, що відзначається неповторністю та унікальністю взаємодії. Тому 

саме комплексний підхід до вивчення процесів, що відбуваються у цій сфері, 

дозволяє детально вивчити та знайти шляхи вирішення більшості еколого-

економічних проблем, характерних як для території будь-якої країни, так  

і в глобальному масштабі загалом. Виходячи з положень найважливіших 

сучасних міжнародних домовленостей в екологічній сфері, що викладені  

у матеріалах Конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку 

(1992 р.), зокрема, «Повістка дня на ХХІ століття» [122], а також Конференції 

ООН по сталому розвитку «Ріо+20» [77], зокрема у підсумковому її документі 

«Майбутнє, якого ми хочемо» [8], вирішення проблем забезпечення сталого, 

раціонального та комплексного використання природних ресурсів стає 

надважливим для збереження та прогресивного розвитку людської цивілізації. 

Докладнішим вивченням різноманітних проблем, що прямо чи 

опосередковано пов’язані із забезпеченням комплексного природо-
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користування, займалися багато вітчизняних учених: М. Балджи, 

Б. Буркинський, Н. Василик, В. Голян, А. Карпук, І. Соловій, В. Степанов, 

Ю. Туниця, Т. Туниця, С. Харічков, М. Хвесик, О. Шубалий та ін. [3; 9; 10; 11; 

27; 64; 135; 136; 151; 161]. Характерною особливістю проведених наукових 

досліджень є те, що більшість із них стосуються вивчення еколого-економічних 

проблем використання окремих природних ресурсів (лісових, водних, 

земельних). Особливо широко представлена у наукових джерелах проблематика 

комплексного лісокористування. Тоді як в сучасних умовах виникає нагальна 

необхідність розширення діапазону наукових досліджень та розгляду проблем 

комплексного та раціонального використання усіх природних ресурсів, 

розміщених на певній території. Тому виникає необхідність вивчення з позицій 

отримання еколого-економічного ефекту особливостей, характерних рис  

і переваг комплексного використання усіх природних ресурсів певної території 

в контексті базових положень міжнародних і національних регуляторних актів 

у цій сфері. 

На початковому етапі дослідження виникає необхідність вивчення  

змісту поняття «комплексне природокористування», що має свої характерні 

особливості, але водночас є дотичним до понять «раціональне природо-

користування», «стале природокористування», «збалансоване природо-

користування» тощо. Тому слід виділити основні риси та базові 

характеристики, що відрізняють цю категорію від інших. У загальному 

розумінні зміст комплексності у сфері природокористування можна розглядати 

з позицій забезпечення єдності цілей, завдань і напрямів, змісту і форм 

взаємодії окремих природних ресурсів як компонентів природної екосистеми 

певної території, які перебувають у постійному взаємозв’язку, порушення  

якого може призвести до суттєвих дисбалансів і взагалі до втрати початкових 

природних властивостей усієї екосистеми. 

Відповідно, в контексті проведення еколого-економічних досліджень, 

комплексний підхід у сфері природокористування передбачає одночасний 

розгляд в єдиному взаємозв’язку властивостей, проблем і шляхів забезпечення 
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еколого-економічної ефективності спільного відтворення, охорони, захисту  

і використання усіх природних ресурсів, розміщених на певній території, 

зберігаючи при цьому їх природний екологічний та ресурсний баланс  

без нанесення шкоди екологоорієнтованої життєдіяльності людини. 

Виходячи з викладеного, поєднавши змістовну характеристику 

розглянутих наукових положень, можна сформувати підхід до розуміння  

змісту комплексного природокористування як такого користування 

природними ресурсами, що забезпечує досягнення визначених цільових 

орієнтирів, дотримання базових принципів і загальних підходів, залучення 

найбільш доцільних у тому чи іншому випадку організаційно-економічних 

форм природокористування та суб’єктів регулювання, економічних механізмів  

і міжнародних регуляторних норм у контексті вирішення комплексу  

актуальних еколого-економічних проблем певної території на засадах 

досягнення й підтримання природного екологічного та ресурсного балансу. 

Таке різностороннє розуміння суті даного поняття передбачає детальний 

розгляд окремих його змістовних характеристик, які у зведеному та наочному 

вигляді представлено на рис. 1.1. 

Зокрема, до основних цільових орієнтирів комплексного природо-

користування можна віднести: збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття; екологічна реабілітація забруднених територій; підтримання 

екологічного та ресурсного балансу. Серед них перший та другий покликані 

забезпечити реалізацію екологічних пріоритетів у сфері природокористування, 

а другий – поряд з екологічними ще й ресурсних, що передбачають рівномірне 

збереження усіх компонентів середовища. 

Зазвичай, вказаний перелік не є вичерпним, адже для забезпечення 

комплексного природокористування важливо створити належну систему 

моніторингу та прогнозування індикаторів розвитку природних екосистем,  

а також розробити нормативні вимоги до природокористувачів, що б сприяли 

отриманню максимального еколого-економічного ефекту від поєднання  

та використання усіх видів природних ресурсів на певній території. 
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Рис. 1.1. Змістовна характеристика комплексного природокористування* 

Примітка. Побудовано автором 

 

Комплексне 

природокористування 

Економічні механізми 

забезпечення: 

- інституціональний; 

- фінансово-кредитний; 

- організаційно-інфраструктурний; 

- фіскальний; 

- інвестиційно-інноваційний 

Базові принципи: 

- синергізму; 

- системності; 

- збалансованості; 

- гармонійності; 

- пріоритетності екологічного 

ефекту 

Організаційно-економічні 

форми природокористування: 

- державні підприємства; 

- господарські товариства; 

- приватні підприємства; 

- суб’єкти малого бізнесу; 

- транснаціональні корпорації 

Загальні підходи: 

- екосистемний; 

- ринково орієнтований; 

- соціо-гуманітарний; 

- нормативний; 

- альтернативного використання; 

- поліфункціональний 

Міжнародне регуляторне 

забезпечення: 

- конвенції та міждержавні угоди; 

- аналітичні доповіді; 

- меморандуми, протоколи; 

- кліматичні конференції; 

- екологічні програми тощо 

Вирішувані проблеми: 

- виснажливого 

природокористування; 

- порушення екологічної 

рівноваги території; 

- антропогенного забруднення; 

- деградації екосистем 

Суб’єкти регулювання: 

- територіальні громади  

та їх виконавчі органи; 

- «ресурсні» держагентства; 

- профільні галузеві міністерства; 

- громадські організації; 

- міжнародні інституції 

Цільові орієнтири: 

- збереження біологічного  

та ландшафтного різноманіття; 

- екологічна реабілітація 

забруднених територій; 

- підтримання екологічного  

та ресурсного балансу 
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Важливе значення для розроблення та обґрунтування заходів щодо 

реалізації вказаних цільових орієнтирів має визначення базових принципів 

комплексного природокористування. Серед них можна виділити принцип 

синергізму, зміст якого полягає в тому, що раціональне використання усіх 

природних ресурсів в єдиному комплексі на певній території повинне 

забезпечувати отримання додаткового ефекту синергії від спільної взаємодії. 

Принцип системності передбачає розгляд природних ресурсів певної 

території як єдину екосистему, що відзначається складністю взаємозв’язків  

і поєднань компонентного складу, що дозволяє визначати певні закономірності 

та форми взаємодії усіх природних ресурсів між собою. 

Принцип збалансованості можна віднести до класичних принципів 

природокористування, який передбачає знаходження оптимального поєднання 

(ресурсного балансу) природних ресурсів на певній території в заданих умовах 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що дозволить отримати максимальні 

вигоди від цього природного комплексу. 

Виділення принципу гармонійності пов’язано з ідеальним уявленням  

про те, що природа як незвідана жива субстанція прагне до гармонії в поєднанні 

усіх природних ресурсів і компонентів природного середовища, що призводить 

до отримання унікальних із естетичної точки зору комбінацій різноманітних 

видів природних ресурсів, що створюють додаткові переваги комплексного 

підходу у природокористуванні. 

Значення принципу пріоритетності екологічного ефекту полягає у тому, 

що в теперішніх умовах надмірне антропогенне навантаження на природні 

екосистеми викликано бажанням багатьох природокористувачів отримати 

додатковий економічний ефект, використовуючи традиційні ресурсозатратні 

технології. Тому в контексті реалізації положень концепції сталого розвитку  

та переходу до її проміжного етапу під назвою «зелена» економіка,  

яка базуватиметься виключно на відновлювальних природних ресурсах,  

в основі природокористування має лежати дотримання принципу 

пріоритетності екологічного ефекту, а не економічного. 
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Слід виділити також ряд загальних підходів до забезпечення 

комплексного природокористування, що можна розглядати в контексті 

визначених цільових орієнтирів та принципів. Екосистемний підхід передбачає 

розгляд усіх дій із позицій розгляду усіх природних ресурсів певної території  

як єдиної системи, стосовно якої кожен природний ресурс перебуває в тісному 

взаємозв’язку з іншими, тому виникає завдання забезпечення їх оптимального 

балансу на певній території. 

Ринково орієнтований підхід передбачає розгляд природокористування, 

виходячи з особливостей ринкового регулювання використання та відтворення 

природних ресурсів, враховуючи дію законів попиту і пропозиції, вартості, 

конкуренції, що створюють належне економічне підґрунтя для реалізації 

комплексного підходу. 

Зміст соціо-гуманітарного підходу полягає у розумінні не тільки 

екологічного і ресурсного значення й ролі природних ресурсів, а й таких  

його характеристик, як естетичний, туристичний, культурний потенціал,  

які визначають їх значення як суспільної цінності. 

Відповідно, нормативний підхід передбачає розроблення і застосування 

екологічно, біологічно, економічно та технічно обґрунтованих нормативів 

залучення і використання окремих природних ресурсів чи їх компонентів,  

що б не дозволили порушувати природний і екологічний баланс певної 

території та завдавати шкоди навколишньому природному середовищу  

і людині. 

Особливість підходу альтернативного використання полягає у постійному 

вивченні переваг і недоліків альтернативних варіантів природокористування  

на певній території, щоб здійснити вибір на користь найбільш ефективного  

з позицій виділених критеріїв оптимальності. У даному випадку важливе 

значення має правильність та обґрунтованість побудови форми цієї моделі,  

а також інтерпретації отриманих результатів. 

Поліфункціональний підхід передбачає розгляд у процесі дослідження 

екосистеми усіх можливих функцій кожного природного ресурсу  



49 

та акцентування подальших дій на використання і примноження корисних 

властивостей, що дозволить максимізувати позитивний ефект від комплексного 

природокористування. 

Також важливе значення має визначення найбільш прийнятних, виходячи 

з природно-ресурсного потенціалу території, рівня її соціально-економічного 

розвитку та потреб населення, організаційно-економічних форм комплексного 

природокористування. Зокрема, діяльність державних підприємств нині 

пов’язується із забезпеченням первинної заготівлі та переробки природних 

ресурсів. Це характерно сьогодні для сфери лісового господарства,  

де функціонують державні лісогосподарські підприємства, що здійснюють 

увесь комплекс лісогосподарських робіт. 

Сфера діяльності господарських товариств поширюється на реалізацію 

проєктів комплексного природокористування регіонального та національного 

значення, а транснаціональних корпорацій – у міжнародному масштабі.  

При цьому ці суб’єкти господарювання, як правило, мають достатні фінансові 

ресурси для впровадження сучасних безвідходних та енергоефективних 

технологій комплексного використання природних ресурсів без завдання  

шкоди навколишньому середовищу. 

З іншого боку, діяльність приватних підприємств та суб’єктів малого 

бізнесу переважно зосереджена на реалізації локальних проєктів у цій сфері,  

які не відзначаються достатнім рівнем еколого-економічної ефективності  

та нерідко можуть завдавати шкоди навколишньому середовищу, розвивати 

тіньову економіку та створювати додаткові ризики для працівників. Наприклад, 

діяльність приватних пилорам, які здійснюють первинну переробку 

лісосировини сумнівного походження без дотримання технологічних вимог,  

а також розвиток нелегальних копанок із метою добування корисних копалин 

без погоджуючих документів та без дотримання належної охорони праці  

та техніки безпеки. 

Розвиток комплексного природокористування передбачає також 

створення ефективної системи регулювання цих процесів на різних рівнях 
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управління. На територіальному рівні до таких суб’єктів належать 

територіальні громади та їх виконавчі органи, які покликані в межах своєї 

компетенції визначати напрями та ліміти природокористування на відповідній 

території на засадах комплексності. В умовах активізації процесів 

децентралізації управління на ці органи будуть покладені додаткові 

повноваження та відповідальність за використання і охорону місцевих 

природних ресурсів. 

Також важливу роль у цих процесах відіграють «ресурсні» 

держагентства, базовими з яких є Держлісагентство, Держземагентство, 

Держводагентство, Держрибагентство, на які покладено функції державного 

управління відповідними природними ресурсами та реалізації державної 

політики у цих сферах. Серед негативних моментів можна виділити той факт, 

що вказані «ресурсні» держагентства перебувають у сфері підпорядкування 

різних галузевих міністерств (перші два – Мінагрополітики та наступні – 

Мінекології), а це не дозволяє формувати єдину державну політику 

комплексного природокористування, адже вказані міністерства виконують  

різні функції, які нерідко є суперечливими. Але, з іншого боку, залучення 

різних профільних галузевих міністерств створює певну систему противаг  

у системі державного управління природокористуванням, що забезпечує 

певний баланс інтересів природокористувачів, які здійснюють охорону  

та використання природних ресурсів. 

Певний незалежний контроль за раціональністю процесів природо-

користування сьогодні здійснюють також загальні та спеціальні громадські 

організації, що оперують результатами опитування громадської думки  

та можуть впливати на ухвалення рішень у сфері природокористування  

на місцевому рівні. 

Важлива роль відводиться різноманітним міжнародним інституціям,  

що покликані забезпечити фінансову, інформаційну, експертну, методичну, 

кадрову підтримку вибору, обґрунтування та реалізацію важливих проєктів 
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комплексного природокористування місцевого, регіонального на національного 

значення відповідно до діючих міжнародних правил і вимог. 

Для успішної реалізації вказаних заходів на різних рівнях управління 

важливо також сформувати економічні механізми забезпечення комплексного 

природокористування. Інституціональний механізм покликаний створити 

систему норм і правил комплексного використання природних ресурсів  

на еколого-економічних засадах. Роль фінансово-кредитного механізму  

полягає у створенні сприятливих умов для залучення додаткових фінансових  

ресурсів у природно-ресурсну сферу як за рахунок бюджетного фінансування  

та субсидування, так і за рахунок активізації кредитної підтримки 

природокористувачів, які реалізовують масштабні екологоорієнтовані проєкти 

у цій сфері. 

Організаційно-інфраструктурний механізм передбачає формування  

та розвиток ефективних організаційно-економічних структур для 

обслуговування усіх стадій створення доданої вартості у природно-ресурсній  

та переробній сферах на засадах стимулювання розвитку вітчизняних 

імпортозамінних виробництв із високою часткою доданої вартості. Роль 

фіскального механізму традиційно зводиться до створення належних 

податкових стимулів для природокористувачів, які впроваджують у процесі 

комплексного природокористування енергоефективні, безпечні та ресурсо-

економні технології, що не несуть додаткової шкоди навколишньому 

природному середовищу. 

Достатньо важливе значення в теперішніх складних економічних умовах 

розвитку нашої держави має також формування ефективного інвестиційно-

інноваційного механізму, який повинен сприяти залученню додаткових 

зовнішніх і внутрішніх інвестицій у реалізацію проєктів комплексного 

природокористування, а також стимулювати природокористувачів  

до постійного впровадження різного роду інновацій на усіх стадіях цього 

процесу відповідно до сучасних і перспективних тенденції розвитку науки  
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і техніки, наслідків тотальної інформатизації та глобалізації економічних 

відносин. 

Реалізація розглянутих дій у напрямі стимулювання комплексного 

природокористування повинна відбуватися з неухильним дотриманням 

міжнародних регуляторних документів, що створять належний організаційно-

економічний супровід діяльності як органів державного управління природо-

користуванням, так і суб’єктів підприємництва. До таких актів можна віднести 

конвенції та міждержавні угоди, аналітичні доповіді, меморандуми  

та протоколи, екологічні програми, а також періодичні зібрання представників 

країн світового співтовариства для вирішення глобальних екологічних проблем 

у рамках проведення кліматичних конференцій, остання з яких «Ріо+20» 

відбувалася у 2012 році у Ріо-де-Жанейро, через 20 років після визначальної 

Конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку [77].  

У підсумковому документі цього форуму «Майбутнє, якого ми хочемо» 

представники практично усіх країн світу заявили, що виступають за «підтримку 

послідовних і комплексних підходів до сталого розвитку, що будуть служити 

для людства керівництвом у його прагненні жити в гармонії з природою  

і орієнтиром у його зусиллях по відновлення здоров’я і цілісності екосистеми 

Землі» [8; 172]. Таким чином, на міжнародному рівні створено потужну 

систему організаційної та правової підтримки для визначення базових 

принципів, формування та реалізації ефективної системи комплексного 

природокористування на національному рівні. 

Загалом забезпечення комплексного природокористування дозволить 

вирішити багато системних проблем у цій сфері, до найважливіших із яких 

можна віднести недопущення: виснажливого природокористування; порушення 

екологічної рівноваги території; антропогенного забруднення; деградації 

екосистем. Але вирішувати ці проблеми потрібно паралельно, концентруючи  

та раціонально використовуючи наявні можливості, здійснюючи постійний 

моніторинг і контроль стану природних екосистем. 
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Отже, сфера природокористування належить до стратегічно важливих 

сфер для будь-якої країни. Тому забезпечення комплексного використання  

усіх наявних природних ресурсів на території країни дозволить не тільки 

вирішити екологічні проблеми, а й дати додатковий імпульс для розвитку 

орієнтованих на заготівлю, первинну та поглиблену переробку галузей 

національної економіки на засадах енергоефективності, ресурсоекономності  

та екобезпечності. 

Розгляд змісту поняття «комплексне природокористування» дозволив 

виділити ряд його характерних рис, що охоплюють процеси визначення 

цільових орієнтирів, базових принципів і загальних підходів, найбільш 

доцільних організаційно-економічних форм природокористування, суб’єктів 

державного та недержавного регулювання, економічних механізмів 

стимулювання, а також міжнародних регуляторних актів та зібрань,  

що покликані вирішити актуальні еколого-економічні проблеми на основі 

забезпечення природного екологічного та ресурсного балансу на відповідній 

території. 

Враховуючи складність та багатогранність цих проблем, перспективи 

подальших наукових досліджень пов’язуються з формуванням  

та обґрунтуванням напрямів застосування економічних інструментів 

стимулювання комплексного природокористування на регіональному рівні 

відповідно до наявного природно-ресурсного потенціалу та еколого-

економічних проблем розвитку певної території. 

Після вивчення теоретичних аспектів постає завдання розроблення 

підходів до оцінки стану і тенденцій розвитку комплексного природо-

користування на рівні окремих регіонів або суб’єктів господарювання. 

Враховуючи те, що сфера природокористування є доволі багатогранною, 

оскільки охоплює за ресурсним підходом використання, охорону  

та відтворення усіх видів природних ресурсів, а зміст комплексності можна 

розкрити на основі сукупності критеріїв, що характеризують окремі сторони  
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її прояву, дослідити особливості розвитку комплексного природокористування 

на еколого-економічних засадах неможливо тільки на основі одного показника. 

Це, у свою чергу, наводить на думку, що для різносторонньої оцінки 

розвитку комплексного природокористування на еколого-економічних засадах 

потрібно сформувати певну систему показників (коефіцієнтів), що повинні 

охоплювати різні сторони цього поняття, пов’язавши обсяги залучення 

природних ресурсів у сферу обігу з результатами діяльності суб’єктів 

господарювання на відповідній території. 

Також важливо провести порівняльний аналіз та оцінку динаміки 

комплексного природокористування за територіальним принципом. Для цього 

потрібно сформувати систему критеріїв та показників, а також формалізувати 

метод багатокритеріальної оцінки розвитку комплексного природо-

користування на еколого-економічних засадах. 

Для реалізації першого підходу, який можна умовно назвати «метод 

коефіцієнтів», пропонується сформувати систему основних показників 

(коефіцієнтів), що з різних сторін характеризуватимуть реалізацію базових 

принципів комплексного природокористування на основі співставлення 

показників результатів діяльності у сфері природокористування із результатами 

розвитку господарського комплексу відповідної території загалом,  

або вивчення рівня концентрації, спеціалізації, а також зміни структури видів 

комплексного природокористування. 

Оскільки сфера природокористування є достатньо масштабною,  

а об’єктами аналізу та оцінки на територіальному рівні згідно з даними 

офіційної статистики України є не окремі природні ресурси, а окремі суб’єкти 

господарювання (підприємства, установи, організації), види економічної 

діяльності (що замінили поняття «галузь») чи адміністративно-територіальні 

одиниці (райони, міста обласного значення, адміністративні області), постає 

завдання адаптації цих статистичних даних для проведення подальшої оцінки 

комплексності природокористування на територіальному рівні. 
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Для практичної реалізації даного підходу потрібно, насамперед,  

виділити згідно з класифікатором видів економічної діяльності КВЕД 2010, 

який гармонізовано з відповідними міжнародними класифікаціями, ті види 

економічної діяльності, що прямо пов’язані із залученням і використанням 

певного виду природного ресурсу чи його частини, або сукупності окремих 

видів природних ресурсів (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Види економічної діяльності за КВЕД 2010, що пов’язані  

з первинним використанням природних ресурсів 

Секція Розділ 
Найменування виду  

економічної діяльності 

Основний природний 

ресурс, який залучається 

A  
Сільське господарство, лісове господарство 

та рибне господарство 
 

 1 
Сільське господарство, мисливство  

та надання пов’язаних із ними послуг 

Земельні та мисливські 

ресурси 

 2 Лісове господарство та лісозаготівлі Лісові ресурси 

 3 Рибне господарство Водні ресурси 

B  
Добувна промисловість  

і розроблення кар’єрів 
 

 5 Добування кам’яного та бурого вугілля Мінеральні ресурси 

 6 Добування сирої нафти та природного газу Мінеральні ресурси 

 7 Добування металевих руд Мінеральні ресурси 

 8 
Добування інших корисних копалин  

і розроблення кар’єрів 
Мінеральні ресурси 

 9 

Надання допоміжних послуг  

у сфері добувної промисловості  

та розроблення кар’єрів 

Мінеральні ресурси 

E  
Водопостачання; каналізація,  

поводження з відходами 
 

 36 Забір, очищення та постачання води Водні ресурси 

 37 
Каналізація, відведення  

й очищення стічних вод 
Водні ресурси 

 38 
Збирання, оброблення й видалення  

відходів; відновлення матеріалів 

Відходи природних 

ресурсів 

 39 
Інша діяльність щодо поводження  

з відходами 

Відходи природних 

ресурсів 

H  
Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
 

 49 Наземний і трубопровідний транспорт Земельні ресурси 

 50 Водний транспорт Водні ресурси 

 51 Авіаційний транспорт Атмосферні ресурси 

Примітка. Побудовано автором на основі КВЕД 2010 [39] 
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Тобто ці види економічної діяльності можна пов’язати з первинним 

використанням природних ресурсів, адже матеріальну основу їх продукції 

становлять ці ресурси. Тоді як решта видів економічної діяльності здійснюють 

поглиблене використання природних ресурсів, у процесі якого може суттєво 

змінюватися матеріальна основа первинного природного ресурсу. Наприклад, 

вид економічної діяльності за розділом 2 «Лісове господарство» здійснює 

первинне залучення й використання лісу як природного ресурсу у формі 

заготівлі деревини та інших продуктів лісу, а також первинної їх обробки. 

Надалі види економічної діяльності за розділами 16 «Оброблення деревини  

та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення 

виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння» та 17 «Виробництво 

паперу та паперових виробів» забезпечують поглиблену промислову переробку 

даного природного ресурсу, що передбачає принципову зміну чи перетворення 

форми та якісних параметрів лісосировини. 

За суттю кожен з базових традиційних природних ресурсів (земельні, 

лісові, водні, мінерально-сировинні) мають відповідні види економічної 

діяльності, що забезпечують їх первинне залучення в економічний обіг.  

Як бачимо, первинне залучення водних ресурсів передбачає проведення аналізу 

на рівні розділу таких видів економічної діяльності, як 3 «Рибне господарство», 

36 «Забір, очищення та постачання води», 37 «Каналізація, відведення  

й очищення стічних вод», 50 «Водний транспорт». 

Використання такого взаємозв’язку між різноманітними статистичними 

показниками розвитку видів економічної діяльності та первинно залучених 

природних ресурсів дозволить вивчити комплексність використання  

як окремого природного ресурсу, так і їх сукупності, а також оцінити рівень 

його ефективності, концентрації, спеціалізації, структурних зрушень.  

Це дозволить сформувати узагальнений висновок щодо досягнутого рівня 

розвитку комплексного природокористування на еколого-економічних засадах 

на певній території, вказавши на ті природні ресурси чи види економічної 
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діяльності, де потрібно активізувати роботу, щоб забезпечити реалізацію 

наявного природно-ресурсного потенціалу. 

У цьому контексті для оцінки розвитку комплексного природо-

користування пропонується використати розроблену систему показників 

(коефіцієнтів), кожен із яких розкриває окрему сторону цього процесу 

(табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Система коефіцієнтів оцінки розвитку  

комплексного природокористування 

Найменування 

коефіцієнта 

Формула  

розрахунку 

Економічний  

зміст коефіцієнта 

Коефіцієнт 

комплексності 

залучення 

первинних 

природних 

ресурсів 

,
ВРП

ДВ
К

перв

компл =  

де первДВ  – додана вартість  

видів економічної діяльності,  

що залучають первинні  

природні ресурси; 

ВРП  – валовий регіональний 

продукт 

Характеризує, яку частку 

займають види економічної 

діяльності, які залучають 

первинні природні ресурси  

у валовому регіональному 

продукті. Позитивом вважається 

зростання цього показника 

Коефіцієнт 

ефективності 

комплексного 

залучення 

природних 

ресурсів 

,
перв

перв

ефект
В

П
К =  

де первП  – обсяг випуску 

продукції видів економічної 

діяльності, що залучають 

первинні природні ресурси; 

первВ  – обсяг доданої вартості 

видів економічної діяльності,  

що залучають первинні  

природні ресурси 

Характеризує розмір випуску 

продукції, який отримують види 

економічної діяльності,  

які залучають первинні природні 

ресурси в середньому з 1 грн 

обсягу доданої вартості цих видів. 

Позитивом вважається  

зростання цього показника 

Коефіцієнт 

поглибленої 

промислової 

переробки 

природних 

ресурсів 

,
перв

поглибл
поглибл

В

ДВ
К =  

де поглиблДВ  – додана вартість 

видів економічної діяльності,  

що здійснюють поглиблену 

промислову переробку  

природних ресурсів 

Характеризує розмір доданої 

вартості видів економічної 

діяльності, що здійснюють 

поглиблену промислову 

переробку природних ресурсів  

у середньому з 1 грн обсягу 

виробництва видів економічної 

діяльності, які залучають 

первинні природні ресурси. 

Позитивом вважається зростання 

цього показника 
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Продовження таблиці 1.2 
Коефіцієнт 

концентрації 

видів 

комплексного 

природо-

користування 


=

=
N

і

іконц КК
1

2 ,

 
де іК  – питома вага обсягу 

виробництва і-го виду 

економічної діяльності,  

який залучає первинні природні 

ресурси; 

і – номер відповідного виду 

економічної діяльності (і=1…N) 

Побудовано на основі індексу 

Херфіндаля-Хіршмана  

та характеризує рівень 

концентрації видів діяльності,  

що залучають первинні природні 

ресурси. Якщо  

1,0іК  – незначна концентрація; 

18,01,0  іК  – середня; 

18,0іК  – висока 

Коефіцієнт зміни 

структури видів 

комплексного 

природо-

користування  

,1

01

N

КК

К

N

і

іі

структ


=

−

=
 

де 1іК  та 0іК  – відповідно питома 

вага обсягу виробництва і-го виду 

економічної діяльності,  

який залучає первинні природні 

ресурси у звітному  

та попередньому (або базовому) 

періодах 

Побудовано на основі лінійного 

коефіцієнта абсолютних 

структурних зрушень. 

Характеризує на скільки 

процентних пунктів у середньому 

відхиляється одна від іншої 

питома вага всіх частин обсягу 

виробництва виду економічної 

діяльності, який залучає первинні 

природні ресурси  

за досліджуваний період 

Коефіцієнт 

спеціалізації  

видів 

комплексного 

природо-

користування  

( )
,

12

100

1


=

−

=
N

і

j

спец

jК

К

 
де jК  – питома вага обсягу 

виробництва j-го виду 

економічної діяльності,  

який залучає первинні природні 

ресурси;  

j – порядковий номер питомої 

ваги виду економічної діяльності, 

який залучає первинні природні 

ресурси у ранжованому ряді 

Характеризує наскільки загалом 

спеціалізовані (переважаючі  

в розвитку) види економічної 

діяльності, які залучають 

первинні природні ресурси.  

Якщо 

2,0спецК  – низький рівень; 

4,02,0  спецК  – середній; 

6,04,0  спецК  – високий; 

6,0спецК  – поглиблений 

Коефіцієнт 

локалізації видів 

комплексного 

природо-

користування 

,
країна

регіон

лок
L

L
К =

 
де регіонL  – питома вага обсягу 

виробництва видів економічної 

діяльності регіону, що залучають 

первинні природні ресурси  

у загальному обсязі виробництва 

регіону; країнаL  – питома вага 

обсягу виробництва видів 

економічної діяльності країни,  

що залучають первинні природні 

ресурси у загальному обсязі 

виробництва країни 

Характеризує наскільки більше 

розвиваються види комплексного 

природокористування в окремому 

регіоні порівняно з аналогічними 

видами по країні в цілому  

в масштабах загального обсягу 

виробництва продукції. 

Позитивом вважається зростання 

значення цього показника  

більше за 1. 

Примітка. Побудовано автором 
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Зокрема, коефіцієнт комплексності залучення первинних природних 

ресурсів у сферу економічної діяльності відображає питому вагу обсягу 

виробництва видів економічної діяльності, що здійснюють це, до загального 

обсягу валового регіонального продукту окремого регіону. Це дозволяє  

оцінити наскільки масштабно розвиваються види економічної діяльності,  

що забезпечують розвиток комплексного природокористування на еколого-

економічних засадах. 

Для оцінки ефективності комплексного залучення природних ресурсів 

важливо співставити чистий прибуток та обсяг виробництва продукції  

видів економічної діяльності, що залучають первинні природні ресурси,  

що дозволить вивчити результативність комплексного природокористування. 

Звичайно, якщо цей коефіцієнт досягає від’ємного значення, то про 

ефективність комплексного природокористування не може бути й мови. 

Поряд із вивченням комплексності первинного залучення природних 

ресурсів важливо оцінити й ступінь їхньої подальшої поглибленої промислової 

переробки на основі розрахунку відповідного коефіцієнта. Найкращим 

варіантом буде максимізація доданих вартостей, створених на основі 

поглибленої промислової переробки первинних природних ресурсів,  

що сприятиме створенню додаткових робочих місць, збільшенню податкових 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, розвитку територіальних природно-

господарських комплексів. 

Враховуючи те, що важливою ознакою комплексності є концентрація 

видів комплексного природокористування, доцільно звернути увагу  

на розрахунок відповідного коефіцієнта, сформувавши його за прикладом 

індексу Херфіндаля-Хіршмана, який визначає концентрацію бізнесу  

на певному ринку. Тільки в нашому випадку зростання цього коефіцієнта 

характеризуватиме рівень збільшення чи переважання частки окремих видів 

комплексного природокористування порівняно з іншими на певній території, 

що свідчитиме про нерівномірність їх розподілу або навпаки. 
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З іншого боку, коефіцієнт зміни структури видів комплексного природо-

користування узагальнюватиме структурні зрушення, що відбулися в розподілі 

часток видів економічної діяльності за показником обсягу виробництва 

продукції. Його зростання свідчитиме про нестабільність структури обсягу 

виробництва у розрізі видів комплексного природокористування, що виникла 

через нерівномірну їх відносну зміну протягом аналізованого періоду  

та може свідчити про переорієнтацію відповідної території з одних видів 

комплексного природокористування на інші. Для отримання загальної оцінки 

наскільки ці зміни були виправдані цей коефіцієнт потрібно аналізувати  

в комплексі зі зміною коефіцієнта ефективності комплексного залучення 

природних ресурсів. 

Залучення до системи показників коефіцієнта спеціалізації видів 

комплексного природокористування, хоча й опосередковано, але 

характеризуватиме наявність на певній території потужних, переважаючих  

у розвитку видів комплексного природокористування. Це, за умови наявності 

потужної природно-ресурсної бази, основу якої становить один базовий 

природний ресурс (земля, ліс, вода, надра), може мати логічне пояснення.  

У іншому випадку, це свідчитиме про нерівномірність розвитку видів 

комплексного природокористування через неповне залучення потенціалу 

одного чи декількох природних ресурсів. 

Також важливо оцінити наскільки інтенсивно розвиваються види 

комплексного природокористування на певній території порівняно  

з відповідними показниками по країні в цілому. Відповідно коефіцієнт 

локалізації видів комплексного природокористування характеризуватиме 

наскільки переважає частка цих видів у загальному обсязі виробництва  

на певній території порівняно з аналогічними даними по всій країні. Якщо  

цей коефіцієнт переважатиме одиницю, то можна вважати, що на відповідній 

території більш розвинутими та важливими в контексті забезпечення 

економічного зростання є види комплексного природокористування,  

ніж по країні в цілому. 
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Слід зазначити, що використовувати розглянуті коефіцієнти потрібно  

як єдину систему показників, кожен із яких розкриває окремі аспекти розвитку 

комплексного природокористування на певній території, що пов’язані  

з комплексністю, ефективністю, концентрацією, спеціалізацією, структурними 

зрушеннями, локалізацією видів комплексного природокористування. Також 

важливо аналізувати зміну цих коефіцієнтів у динаміці за період не менше  

як три роки, що дозволить прослідкувати тенденції, а у випадку значних 

негативних відхилень, забезпечити своєчасне розроблення антикризових 

заходів. 

Поряд із коефіцієнтним підходом до оцінки розвитку комплексного 

природокористування доцільним є використання окремих економіко-

статистичних методів. Парний та багатофакторний кореляційно-регресійний 

аналіз можуть бути використані для ймовірнісної оцінки наявності 

взаємозв’язків між показниками, що характеризують комплексність залучення 

окремих природних ресурсів до сфери економічної діяльності, а також 

побудови математичних моделей, які формалізують ці взаємозв’язки. 

Важливого значення набуває оцінка рівня комплексності природо-

користування на гірських територіях. Гірські території наштовхуються  

на непрості виклики в економічному та соціальному зростанні внаслідок 

складних для розвитку господарства та життєдіяльності населення природних 

умов і потребують особливої політики регіонального розвитку. Необхідність 

особливого комплексного підходу до питань сталого розвитку гірських  

регіонів визнана міжнародним співтовариством, знаходить відображення  

у законотворчій і практичній діяльності вітчизняних органів державного 

управління, підтверджена ратифікованими Україною важливими міжнародними 

документами [49, С. 66–67]. 

Гірські регіони України, зокрема Карпатський, є унікальними 

природними комплексами визначної екологічної цінності, водночас, вони 

становлять собою середовище, у якому проживає місцеве населення,  

природні ресурси котрого споконвіку служили джерелом забезпечення  
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його життєвих потреб. На жаль, ціла низка особливостей гірських регіонів 

зумовлює нижчі соціально-економічні можливості їх розвитку порівняно  

з рівнинними і вимагає особливих підходів до політики регіонального розвитку 

гірських територій, включаючи політику природокористування [49, С. 67]. 

У Карпатському регіоні природні ресурси є одним із визначальних 

факторів формування економічного середовища. Сучасні світові тенденції 

закономірно зменшують частку природоексплуатуючих виробництв  

у загальному обсязі валової доданої вартості. Однак, у гірських регіонах  

ця тенденція виражена значно меншою мірою. Орієнтовані на використання 

природних ресурсів види економічної діяльності тут зберігають своє провідне 

господарське й соціальне значення. Водночас, виробництва, що експлуатують 

природні ресурси, є дуже інвестиційно місткими, що в нинішніх умовах 

України стримує їх розвиток [50, С. 67–68]. 

Водночас, гірські райони Українських Карпат володіють сприятливими 

передумовами для розвитку низки видів економічної діяльності: значними 

площами сільськогосподарських угідь для розвитку тваринництва, органічного 

землеробства; великими запасами лісосировини, включаючи деревину  

та продукти побічного лісокористування; найбільшими в Україні 

гідроенергетичними ресурсами; ресурсами питних і лікувальних мінеральних 

вод; мінерально-сировинними ресурсами, включаючи високодефіцитну 

вуглеводневу сировину; відповідними господарськими навичками місцевого 

населення в аграрному, лісовому, будівельному секторах, народних художніх 

промислах, туристично-рекреаційному обслуговуванні; значною кількістю 

незайнятого місцевого населення; наявністю транспортної мережі, у т. ч.  

з виходами до міжнародних транспортних коридорів [52]. 

При цьому особливостями відзначається проблема оцінки ефективності 

комплексного природокористування у гірських регіонах, де комплексність 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу є необхідною 

передумовою збереження стійкості біогеоценозів. Хоча, на переконання 

П. Жука, низка критеріїв є загальною для визначення та оцінювання стану  
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та використання усіх видів природних ресурсів. До них належать критерії,  

що мають розкривати, насамперед: соціально-економічну роль та господарське 

значення ресурсів; вплив використання ресурсів на природні екосистеми  

та компоненти навколишнього природного середовища; досягнутий рівень  

та перспективи використання ресурсів в контексті завдань сталого розвитку; 

запаси, рівень вивченості ресурсів; пріоритетність та конкурентність напрямів 

використання ресурсів [50, С. 64–65]. 

Природні умови та ресурси гірських регіонів особливою мірою 

впливають на господарську діяльність та забезпечення соціально-економічних 

потреб місцевого населення. Гірські території внаслідок дії низки негативних 

факторів, що погіршують транспортну доступність, результати економічної 

діяльності, як правило, значно поступаються рівнинним за рівнем соціального 

розвитку, матеріального благополуччя місцевого населення. Слід також 

рахуватися з тим, що природа гірських територій більш вразлива до наслідків 

антропогенного впливу [51, С. 53]. 

Значні перспективи має також використання методу багатокритеріальної 

(комплексної) економіко-статистичної оцінки, який активно використовували  

у своїх дослідженням у сфері економіки природокористування Н. Василик, 

В. Голян, О. Горохівський, А. Карпук, Б. Колісник, Я. Побурко, М. Хвесик, 

М. Шестак, О. Шубалий [11; 29; 63; 73; 121; 151; 156; 162], адже рівень 

розвитку комплексного природокористування на еколого-економічних засадах 

залежить від багатьох факторів (наявності окремих видів природних ресурсів, 

інтенсивності, результативності їх залучення до сфери економічних відносин, 

впливу на макроекономічні показники розвитку країни), що можуть 

розглядатися як окремі критерії оцінки, кожному з яких можна поставити  

у відповідність певну сукупність показників. Подальша стандартизація  

цих показників та їх порівняння з базовими (максимальними, мінімальними, 

середніми чи іншими) показниками дозволить перейти від аналізу  

їх абсолютних значень в різних одиницях виміру до аналізу індивідуальних  

чи інтегральних індексів, що дозволять «звести до спільного знаменника» 
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різнойменні показники та провести узагальнюючу оцінку розвитку 

комплексного природокористування. 

Отже, питання теоретичного вивчення характерних ознак, видів, 

принципів, підходів до аналізу та оцінки розвитку комплексного природо-

користування на еколого-економічних засадах має важливе та, за суттю, 

визначальне значення для формування належної методологічної бази для 

проведення подальшого аналітичного дослідження ефективності цього процесу 

на територіальному рівні. Відповідно рекомендується активно використовувати 

розроблену систему коефіцієнтів оцінки розвитку комплексного природо-

користування, методи кореляційно-регресійного аналізу та багатокритеріальної 

економіко-статистичної оцінки, що дозволять з різних позицій вивчити  

та оцінити економічні процеси у цій сфері. 

1.3. Вітчизняні проблеми та зарубіжний досвід розвитку 

комплексного природокористування у лісозабезпечених регіонах 

У сфері природокористування виникла сукупність проблем у зв’язку  

з відсутністю критично необхідного рівня комплексності господарського 

освоєння переважної більшості відновних та невідновних природних ресурсів. 

Це несе значні ризики для соціально-економічного розвитку країни та окремих 

регіонів, оскільки сфера природокористування України, що об’єднує саме 

ресурсокористування, охорону навколишнього природного середовища  

та відтворення природно-ресурсного потенціалу, на думку Л. Іванченкової, 

залишається однією з найбільш соціально значущих та стратегічно важливих  

на сучасному етапі активного запровадження механізмів ринкової економіки 

[60, С. 1]. 

Вердиш М. стверджує, що в процесі реформування економічних відносин 

та за подальшого соціально-економічного розвитку країни, в умовах 

обмеженості природних ресурсів виникає необхідність удосконалення 

механізмів реалізації еколого-орієнтованого розвитку всіх галузей економіки  

в контексті забезпечення раціонального природокористування [17]. 
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Похилько С. вважає, що завданням політики ефективного відтворення в цілому 

є забезпечення пропорційності та збалансованості економічних процесів 

відповідно до наявних екологічних та ресурсних обмежень [123]. 

З метою удосконалення організаційно-економічного забезпечення 

екологічно безпечного використання природних умов і ресурсів К. Федина 

пропонує запровадження організаційно-економічного механізму інтегрованого 

управління екологічно безпечним природокористуванням як планової, 

систематичної та комплексної діяльності суб’єктів управління. Організаційно-

економічний механізм інтегрованого управління екологічно безпечним 

природокористуванням вона визначає як комплекс цільових заходів, важелів  

й способів управління екологічно безпечним використанням природних умов  

і ресурсів. У даному механізмі вона виділяє результативно-цільову підсистему, 

що передбачає створення і впровадження безпечних виробництв; пошук 

способів практичного використання екологічно чистих технологій; вживання 

невідкладних природоохоронних заходів [148]. 

Комплексне природокористування у країнах ЄС побудоване на основі 

інтегрованої системи управління природними ресурсами, яка передбачає 

застосування таких способів ресурсокористування, при яких пріоритети 

використання одного виду природної сировини не призведуть до виснаження 

інших. Більше того, переважна більшість природних і природоохоронних 

директив ЄС передбачає імплементацію інтегрованого принципу в систему 

управління природними ресурсами. 

Обмеженість природних ресурсів та розбалансоване залучення природної 

сировини у відтворювальний процес сформували модель виснажливого  

та марнотратного природокористування. Тому питання забезпечення 

комплексного природокористування в сучасних умовах набувають 

надзвичайної актуальності. 

Комплексне природокористування у лісозабезпечених регіонах України 

відзначається такими особливостями. Перша особливість – забезпечення 

раціонального та невиснажливого використання земельних, водних, 
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мінерально-сировинних та лісових ресурсів задля отримання максимального 

соціально-економічного та екологічного ефектів. Друга особливість – 

забезпечення комплексного використання лісоресурсного потенціалу, його 

сировинної та несировинної компонент у відтворювальному процесі, виходячи 

з того, що саме сформований на основі лісосировинних благ лісогосподарський 

комплекс виступає базовою ланкою регіонального господарського комплексу. 

Прикметними рисами соціально-економічного розвитку лісозабезпечених 

регіонів є високий рівень лісистості, що накладає об’єктивні обмеження  

на масштаби сільськогосподарського землекористування, значна питома вага 

лісового господарства в регіональному валовому продукті, висока залежність 

величини доходів місцевих жителів від господарського освоєння сировинної  

та несировинної складових лісоресурсного потенціалу. 

Теоретико-методологічні підходи до формування моделі комплексного 

природокористування у лісозабезпеченому регіоні, зокрема Карпатському 

економічному районі, розглядаються у працях: А. Карпука, Я. Коваля, 

Н. Василик, В. Мороза, І. Соловія, Х. Ільків, Я. Геника, В. Рябчука, В. Заячука, 

О. Адамовського, М. Горошка, О. Будзяк, А. Шлійко, І. Вишенської, 

І. Кульчицького-Жигайло, Г. Криницького, С. Миклуша, О. Сакаль, 

І. Овчаренко, М. Чернявського та ін., але перерахованими вченими не повною 

мірою показано взаємозв’язок окремих видів ресурсокористування і отримання 

очікуваного екологічного та соціального ефектів. 

На думку П. Жука, ключовими взаємопов’язаними принципами політики 

використання природних ресурсів гірського регіону, під якими розуміються 

основні, найважливіші, вихідні положення даної політики, пропонується 

розглядати: принцип господарської необхідності використання природних 

ресурсів як джерела забезпечення економічного добробуту місцевого 

населення; принцип збереження традицій природокористування у гірському 

регіоні, що формувалися століттями і продемонстрували можливості 

неконфліктної взаємодії природної та соціоекономічної підсистем; принцип 

переваг місцевого населення та місцевих громад у використанні природних 
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ресурсів гірського регіону; принцип збереження природного багатства,  

що передбачає використання відновлюваних природних ресурсів гірського 

регіону на засадах їх відтворення у рамках регенеративної здатності природних 

екосистем; принцип екологічності природокористування: недопущення  

у процесі використання природних ресурсів безповоротних чи вкрай 

загрозливих змін в екосистемах, перевищення їх асиміляційного потенціалу; 

принцип допустимої еколого-економічної компромісності наслідків природо-

користування, що передбачає можливості, у разі отримання суспільно 

необхідного економічного ефекту, використання окремих видів природних 

ресурсів (зокрема мінерально-сировинних) без їх прямого відновлення за умови 

неперевищення допустимих екологічних загроз та забезпечення рекультивації 

порушеного природного середовища [50, С. 64]. 

При цьому комплексне природокористування у гірському регіоні має 

враховувати специфіку господарського освоєння окремих складових природно-

ресурсного потенціалу. Зокрема, господарське використання мінерально-

сировинних ресурсів є одним із вагомих факторів соціально-економічного 

розвитку регіону. Водночас, враховуючи належність мінерально-сировинних 

ресурсів до категорії практично невідновних та пов’язаність більшості способів 

їх видобування з негативним впливом на природні комплекси, використання 

мінерально-сировинних ресурсів є важливим екологічним чинником,  

який обов’язково має оцінюватися в контексті сталого розвитку [51, С. 53]. 

У Карпатському регіоні, де використання корисних копалин тривалий період 

визначало спеціалізацію регіону, важливо сформувати інструментарій 

екологічного реінжинірингу родовищ, що вже були в експлуатації. Більше  

того, не відповідає принципам сталого розвитку також наявність у регіоні 

гірничих розробок, що призвели до масштабних і в окремих випадках 

незворотних змін у природних комплексах. Вони проявляються: у 

Закарпатській області в зонах діяльності ДП «Солотвинський солерудник» 

(карстопровальні процеси на виробничих територіях та у житловій зоні селища 

Солотвино, руйнування об’єктів інфраструктури, припинення діяльності 
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рекреаційних об’єктів); збанкрутілого ТзОВ «Закарпаття-поліметали»,  

що здійснювало розробку Мужієвського золотополіметалічного родовища 

(нерекультивовані відвали з вмістом важких металів – свинцю, кадмію більше 

від допустимого та хвостосховище, що спричинюють забруднення ґрунтів, 

поверхневих і підземних вод); в Івано-Франківській області в зоні діяльності 

ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» (Законом України № 1885 від 12 лютого 

2010 р. територію міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська оголошено 

зоною надзвичайної екологічної ситуації); у Львівській області в зоні діяльності 

Стебницького гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал» (затоплення 

підземними водами соляних шахт, розмивання підпірних стінок та загроза 

масштабних карстопровальних процесів, прояви яких уже спостерігаються  

на території міста Стебник) тощо [51, С. 56–57]. 

Однією з основних складових переводу природно-ресурсного сектора 

господарського комплексу Карпатського регіону на принципи комплексності  

є багатоцільове використання водно-ресурсного потенціалу, зокрема 

потенціалу гірських річок. Показник рівня використання гідроенергетичного 

потенціалу малих ГЕС Карпатського регіону, на думку П. Жука, засвідчує  

дуже вагомі резерви. Технічно доступний потенціал малої гідроенергетики 

регіону оцінюється в 1205,2 МВт при потужності наявних МГЕС 34,63 МВт 

(2,9 % від наявного потенціалу). Проблеми супротиву громадськості 

Карпатського регіону мають не стільки екологічне підґрунтя, скільки  

є наслідком інституційно-управлінських вад, притаманних нашій країні, 

непрозорості ухвалення управлінських рішень на місцевому й регіональному 

рівнях, відсутності професійної експертизи схем розміщення малих  

ГЕС [51, С. 58]. 

Низьким у регіоні є рівень регульованості поверхневого річкового стоку, 

що зменшує господарський потенціал водних ресурсів регіону, не сприяє 

вирішенню проблем протипаводкової безпеки. Загальний об’єм штучних 

водойм складає 214,2 млн м3, що у відношенні до середньобагаторічного стоку 

становить тільки дещо більше 1 %. Проблему регульованості стоку частково 
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передбачено вирішувати у рамках затверджених державних програм 

комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок: Тиса, Дністер,  

Прут, Серет. Однак, рівень їх фінансування та реалізації в цілому не сягає  

і половини від затверджених обсягів [51, С. 58]. 

Багато нижчою можливої є участь орієнтованих на використання 

потенціалу водних ресурсів регіону галузей у розвитку економічного 

середовища та сфери зайнятості місцевого населення. Значні резерви при цьому 

вбачаються у напрямах розвитку екологічної та інженерної інфраструктури 

(водоочисні споруди, каналізаційні та водопровідні мережі, протипаводкові 

інженерні споруди тощо), гідроенергетики, рибного господарства, виробництва 

мінеральних вод [51, С. 58]. 

Характерними ознаками відсутності системи комплексного природо-

користування є спалювання переважної більшості лісосічних відходів у місцях 

проведення суцільних та вибіркових рубок, безсистемне та виснажливе 

використання сільськогосподарських угідь через монокультуризацію 

сільськогосподарського виробництва, стихійний характер заліснення покинутих 

та малопродуктивних сільськогосподарських угідь, здійснення господарської 

діяльності у прибережних смугах водоохоронних зон. 

У лісозабезпечених регіонах, насамперед, адміністративні області 

Карпатського та Поліського економічних районів, комплексне природо-

користування значною мірою визначається темпами та масштабами 

розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу. Виходячи з вагомості  

лісу для нарощення асиміляційного потенціалу територій, доцільно вести мову 

про збереження і примноження потенціалу лісових екосистем. 

Доцільність формування моделі комплексного природокористування  

у лісозабезпечених регіонах, на думку В. Мороза, пов’язана із загостренням 

глобальної екологічної кризи, що призвела до дестабілізації клімату, збіднення 

біорізноманіття та деградації біосфери, що посилило значення лісових 

екосистем у подоланні глобальних екологічних загроз [111, С. 234]. 
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Необхідною передумовою комплексного природокористування  

у лісозабезпечених регіонах є збереження та примноження потенціалу лісових 

екосистем, оскільки останні значною мірою визначають стійкість 

агроландшафтів, упереджують порушення водного стоку та гідрологічного 

режиму, формують ареал зайнятості місцевого населення. Виходячи з того,  

що лісові екосистеми продукують несировинні корисності лісу, приріст 

деревної маси, значний обсяг деревних відходів, комплексний підхід має 

виступати обов’язковою методологічною передумовою формування політики 

господарського освоєння лісоресурсного потенціалу (рис. 1.2). 

На думку І. Вишенської, лісові екосистеми виконують важливі функції, 

що забезпечують стабільний стан навколишнього природного середовища.  

Ліси здійснюють накопичення і кругообіг речовин, продукують та запасають 

енергію, регулюють та захищають основні фізичні характеристики середовища 

в умовах зовнішніх впливів і, зокрема, кліматичних змін [18]. 

На думку А. Шлійко, успішне вирішення проблем ефективного 

використання земельних ресурсів і забезпечення стійкості агроландшафтів 

значною мірою залежать від стану лісових екосистем, підвищення їхньої 

біопродуктивності і стійкості, виконання ними ресурсних, захисних, 

середовищетвірних, кліматорегулювальних та інших соціально-екологічних 

функцій [160, С. 56]. 

Потенційними суспільними вигодами землекористування з метою 

створення (збереження) лісових екосистем (крім вигод від заготівлі деревини), 

для яких можливо врахувати економічну оцінку, є: додатковий прибуток  

у сільськогосподарському виробництві; депонування вуглецю лісовими 

насадженнями; збереження родючості ґрунту та цілісності поверхні (ґрунтового 

покриття) на невкритих лісом землях лісогосподарського призначення; вигоди 

від використання рекреаційної функції лісу; збільшення кількості водних 

ресурсів – ґрунтового стоку під впливом лісових екосистем за рахунок 

переведення поверхневого стоку в підземний; регулювання річкового стоку 

[129, С. 81–82]. 
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Рис. 1.2. Збереження та примноження потенціалу лісових екосистем як базова компонента комплексного природо-

користування в лісозабезпеченому регіоні* 

Примітка. Побудовано автором 

Збереження та примноження 

потенціалу лісових екосистем 

Заліснення покинутих 

сільськогосподарських земель 

Оптимізація породного складу 

насаджень на самозаліснених землях 

Створення високопродуктивних 

насаджень на порушених землях 

Лісовідновлення в місцях проведення 

суцільних рубок через природне 

поновлення та посадку лісових 

культур 

Збільшення площі земель 

лісогосподарського призначення  

на основі поступового вилучення  

з сільськогосподарського користування 

низькопродуктивних  

та еродованих земель 

Збір та переробка лісосічних відходів, 

що сприятиме зниженню обсягів  

їх спалення 

Соціальне лісівництво: 
- виробництво деревного палива  

для потреб територіальних громад; 

- створення індустрії переробки дрібнотоварної 

деревини та деревної маси; 

- упорядкування полезахисних  

і схилоукріплювальних лісопосадок; 

- створення водоохоронних лісів; 

- розбудова індустрії рекреаційного  

лісокористування 

Наближене до природи лісокористування: 
- постійне підтримування стійкості деревостанів; 

- впровадження вибіркової системи господарювання 

в практику лісогосподарських підприємств; 

- переформування одновікових деревостанів  
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насінного поновлення; 

- забезпечення безперервного існування  

лісової рослинності та збереження біологічного 

різноманіття 
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і масштабів прояву повеней 
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Збільшення емісії  

кисню 
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Виходячи з практики інших країн, інституціональними передумовами 

збереження і нарощення потенціалу лісових екосистем є концепція соціального 

лісівництва і концепція наближеного до природи лісівництва. Соціальне 

лісівництво дозволяє поряд із досягненням позитивного екологічного ефекту 

підвищити дієвість впливу лісогосподарювання на розвиток сільських 

поселень, наближених до основного ареалу розміщення лісових благ. 

Наближене до природи лісівництво дозволяє уникати суперечностей  

між природним лісовідновленням та базовими принципами науково 

обґрунтованого ведення лісового господарства, особливо в частині догляду 

стихійно заліснених угідь малопродуктивними м’яколистяними породами. 

Сучасний розвиток людства супроводжується зростаючим антропогенним 

впливом на довкілля та збільшенням територій із порушеними екосистемами. 

Тому сьогодні, на думку О. Адамовського, виникає необхідність врахування 

багатоцільового значення лісів та переходу до наближеного до природи 

лісокористування, що має на меті освоєння та відтворення всього лісового 

потенціалу [1, С. 169]. 

Певним інституціональним підґрунтям комплексного природо-

користування в лісозабезпечених регіонах є Концепція впровадження 

наближеного до природи лісівництва, розроблення котрої зумовлено потребою 

у вирішенні комплексу екологічних, економічних та соціальних проблем, 

реформуванням та розвитком лісового господарства на принципах 

невиснажливого лісокористування, запровадженням збалансованого екологічно 

орієнтованого лісогосподарювання та комплексного багатоцільового 

використання лісових ресурсів і корисних властивостей лісу [154, С. 157]. 

Поширення концепції та механізму просування наближеного до природи 

лісівництва в Карпатському регіоні і в Україні загалом є одним із основних 

завдань лісогосподарської практики. Пріоритетним завданням цього заходу  

є подальше впровадження вибіркової системи господарювання в практику 

лісогосподарських підприємств. Складовою частиною цього процесу  

є переформування одновікових деревостанів (чистих і змішаних) у різновікові  
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з вертикально зімкнутою структурою на основі природного насінного 

поновлення [46, С. 158]. 

Горошко М. розглядає концепцію соціального лісівництва, що звернене 

до потреби розвитку таких систем землекористування, які б підтримували 

баланс як людських, так і лісових екосистем. Соціальне лісівництво прямо 

залучає вартості, потреби, інституціональні пріоритети місцевих людей  

в управлінні лісами [31, С. 147–151]. 

Складовою моделі комплексного природокористування у лісо-

забезпечених регіонах варто розглядати заліснення покинутих сільсько-

господарських земель (самозаліснених земель). Соловій І. та Х. Ільків 

зазначають, що у зв’язку з відмовою від так званого колективного 

господарювання з’явилися значні площі земель, що раніше були у сільсько-

господарському використанні, а впродовж останніх двох десятиліть 

самозаліснилися. Такі некеровані процеси мають як позитивні, так і негативні 

наслідки. З одного боку збільшення лісистості сприяє поліпшенню екологічної 

ситуації, з іншого – ділянки заростають м’яколистяними деревними  

породами, що не дає можливості очікувати від них високої продуктивності.  

Це швидкорослі, невибагливі породи, що завдяки невибагливості до ґрунтово-

гідрологічних умов та високій енергії росту значно переважають більш цінні 

лісоутворюючі породи [135, С. 225]. 

Необхідною передумовою комплексного природокористування,  

на переконання Я. Геника, є розроблення заходів зі створення високо-

продуктивних лісових насаджень на порушених територіях, що потребує 

значних капіталовкладень і врахування таких чинників: біоекологічних 

властивостей, видового складу рослинності, що пропонується для формування 

лісових екосистем, капітальних затрат на створення лісових насаджень  

[25, С. 196]. 

Одним із пріоритетів господарського використання самозаліснених 

земель І. Соловій та Х. Ільків розглядають оптимізацію породного складу 

насаджень на цих землях за допомогою реконструктивних рубок або рубок 
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переформування. Такі дії можна проводити лише після перепрофілювання 

земель, тобто передачі їх із сільськогосподарських угідь у лісовий фонд  

чи приватну власність [135, С. 225]. Необхідно здійснити повну лісову 

інвентаризацію зазначених ділянок, що дозволить мати достовірну інформацію 

для потреби поточного і перспективного планування. Необхідно здійснити 

формування доцільного складу насаджень, який би максимально сприяв 

посиленню екологічних функцій насаджень (наприклад, протиерозійній ролі, 

зростанню обсягів фіксації вуглецю) [135, С. 227]. 

Складовою комплексного природокористування у Карпатському 

економічному районі, особливо в гірській частині, є освоєння 

гідроенергетичного потенціалу гірських річок, що безпосередньо також 

пов’язано з дотриманням природоохоронного законодавства в частині 

здійснення лісогосподарських робіт, збереження флори та фауни в межах 

річкового ландшафту, збереження гідрологічних та захисних властивостей  

лісів у горах. 

Тому важливою компонентою комплексного природокористування  

у лісозабезпечених регіонах, зокрема в Карпатському економічному районі,  

як вважають І. Кульчицький-Жигайло та Н. Кульчицька-Жигайло,  

є використання гідрологічних та захисних можливостей лісів у горах. Тому 

лісогосподарська діяльність повинна здійснюватися із урахуванням меж 

гірських водозборів, що дозволить: запобігти формуванню селевих потоків 

(використовуючи відповідні способи рубок, технології трелювання); зменшити 

частоту і масштаби прояву повеней (максимально використати комплексний 

стокорегулювальний вплив лісів на водозборах); збільшити водність річок  

у меженні періоди (поступово змінювати структуру лісів); уточнити поділ  

лісів на категорії та правила виділення особливо захисних лісових ділянок; 

визначити доцільність та можливості спорудження малих гідротехнічних 

стокорегулювальних споруд; правильно проєктувати лісовозні дороги  

[83, С. 200]. 
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Як зазначають В. Сташук, Л. Кожушко та І. Овчаренко, на розміри 

економічних та екологічних наслідків паводків впливають антропогенні 

втручання, невідповідне для гірських умов протягом останнього століття 

ведення лісового, полонинського, річкового та сільського господарства  

у водоохоронних зонах і прибережних смугах річок регіону [140]. 

Як показує практика господарювання останніх років саме відсутність 

комплексності у лісокористуванні негативним чином відображається  

як на темпах відтворення лісоресурсного потенціалу, так і на рівні еколого-

економічної ефективності лісокористування в цілому. 

Лише комплексний підхід, на думку Н. Василик, дозволить використати 

усі внутрішні резерви підвищення еколого-економічної ефективності 

лісокористування та створити умови для стабільного розвитку лісоресурсної 

сфери. Основне завдання полягає у забезпеченні оптимального поєднання 

ринкових важелів, методів та інструментів у єдиному механізмі економічного 

стимулювання, що створить організаційно-економічні засади для забезпечення 

комплексного використання лісоресурсного потенціалу. 

Комплексність лісокористування передбачає забезпечення 

збалансованого використання усіх сировинних та несировинних якостей 

лісових ресурсів та компонентів навколишнього природного середовища,  

у якому вони розвиваються. Визначальними ознаками комплексності,  

на її думку, є: територіальність, взаємозумовленість, взаємопов’язаність, 

багатокомпонентність, системність та синергічність. Загалом, під комплексним 

використанням лісоресурсного потенціалу необхідно розуміти діяльність,  

що забезпечує раціональне та ефективне з еколого-економічних позицій 

залучення у відтворювальний процес на інтенсивній основі усіх його складових 

з метою задоволення різноманітних потреб суспільства [11]. 

Питання комплексності лісокористування також підіймають В. Рябчук  

та В. Заячук. Вони вважають, що використання лікарських, технічних  

та харчових рослин України дає можливість значно підвищувати 

продуктивність лісів, збільшити віддачу кожного гектара лісової площі, 
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задовольнити потребу промисловості в сировині, а населення – в продуктах 

харчування [128, С. 194]. 

Ярова І. переконана, що реалізація сталого екологічно збалансованого 

лісокористування потребує технологічного підходу до формування та розвитку 

механізму екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням. 

Еколого-економічна технологія, як складова функціонування комплексного 

механізму екологічно та соціально-орієнтованого управління лісо-

господарюванням визначає мету, завдання, принципи застосування еколого-

економічних підмеханізмів, інструментів, а також передбачає послідовність 

основних етапів, процедур та операцій, націлених на більш повне врахування 

еколого-економічних і соціально-екологічних факторів, параметрів 

використання та відтворення лісових ресурсів [166]. 

На думку О. Будзяк, особливого значення набуває ліс, що знаходиться  

на землях сільськогосподарського призначення (полезахисні лісові смуги), 

землях, забруднених викидами промислових підприємств (смуги вздовж доріг, 

захисні насадження) та викидами Чорнобильської АЕС. 

Сьогодні, обґрунтовуючи сучасні вимоги до земле- і лісокористування, 

слід робити акцент не на ресурсному, а на біосферному напрямі використання 

земель лісових екосистем. Останній полягає у необхідності на землях, задіяних 

у господарський кругообіг, зменшувати антропогенний тиск шляхом 

збільшення площ лісів, що, в свою чергу, повинно відбуватися за рахунок 

поступового вилучення з сільськогосподарського користування 4–4,5 млн га 

низькопродуктивних та еродованих земель. Також доцільно і надалі 

розширювати мережу та площі природоохоронних територій, оскільки 

розширення лісового фонду, крім іншого, сприятиме відновленню малих річок 

та їх очищенню. Пропонується формувати систему захисних насаджень, 

враховуючи контурно-меліоративну організацію території, оскільки 

екологізація лісокористування потребує як збільшення площі і оптимізації 

структури лісів, впровадження вибіркових та комбінованих способів рубок  
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із застосуванням прогресивних технологій, так і зменшення фрагментації лісів 

шляхом лісорозведення [7, С. 87–94]. 

У зв’язку з необхідністю імплементації передових практик ведення 

лісового господарства і тим самим збереження і примноження лісових 

екосистем із нових позицій, необхідно розглянути форми та методи залучення  

у відтворювальний процес лісосічних відходів (неліквіду крони, порубкових 

решток), оскільки на переконання Ю. Маковецької, доцільність залучення 

відходів у новий життєвий цикл виробництва продукції має обумовлюватися  

не тільки необхідністю збереження навколишнього середовища,  

але й економічним зиском, і саме в цій синергетиці повинні оцінюватися 

сучасні та майбутні проблеми поводження з ними [89]. 

Ефективне використання лісосічних відходів сприятиме розширенню 

джерел підвищення прибутковості діяльності постійних лісокористувачів,  

що в умовах ресурсних обмежень дозволить забезпечувати критично 

необхідний рівень відтворення без нанесення шкоди лісовому фонду. 

Виходячи з викладеного вище, приходимо до висновку, що стимулювання 

збереження та нарощення потенціалу лісових екосистем через результативніше 

використання лісосічних відходів, впровадження сучасних технологій 

лісорозведення, здійснення всього необхідного комплексу лісогосподарських 

заходів сприятиме підвищенню рівня комплексності природокористування  

у лісозабезпеченому регіоні. 

Тому застосування регуляторних інструментів прямого та непрямого 

впливу на природокористувачів є необхідною передумовою забезпечення 

комплексного природокористування у лісозабезпеченому регіоні (рис. 1.3). 

Мороз В. одним із чинників вагомого впливу раціонального 

лісокористування на стан природно-ресурсного потенціалу в цілому розглядає 

самовільні рубки, що крім економічної шкоди знищують біорізноманіття, 

змінюють структуру ґрунтів, сприяють порушенню водного стоку  

та гідрологічного режиму [111, С. 235]. 
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Рис. 1.3. Механізм стимулювання комплексного природокористування у лісозабезпеченому регіоні* 

Примітка. Побудовано автором 

Розширення ареалу здійснення 

рекреаційної діяльності, зеленого 

та сільського туризму, ведення 

мисливського господарства 

Збереження та нарощення 

потенціалу лісових екосистем 

Збереження водоносних  

горизонтів та забезпечення 

прийнятного рівня водності 

гірських річок 

Збільшення ресурсної бази 

деревообробної промисловості, 

розширення номенклатури 

продукції з високою доданою 

вартістю, збільшення обсягів 

заготівлі другорядних лісових 

матеріалів та побічного 

лісокористування 

Зміцнення агроландшафтів  

через розширення масштабів 

агролісомеліоративних робіт, 

упередження проявів підтоплення 

сільськогосподарських угідь 

Розширення можливостей 

додаткового освоєння 

гідроенергетичного потенціалу 

гірських річок 

Диверсифікація 

сільськогосподарського 

виробництва, оптимізація 

структури сільськогосподарських 

угідь, нарощення потенціалу 

органічного землеробства, 

впровадження ґрунтозахисних 

систем землеробства 

Регуляторні інструменти прямого та непрямого впливу  

на природокористувачів у лісозабезпеченому регіоні 
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Екологічні наслідки незаконних рубань: втрата біорізноманіття, зміна 

клімату, посилення ерозійних процесів, зміна вододілу та функцій екосистем, 

порушення гідрологічного режиму, виникнення стихійних лих через  

порушення технологій лісозаготівлі, захаращеність лісосік, гірських рік  

і доріг неліквідною деревиною, зменшення захисних функцій лісу, деградація 

лісових масивів та виникнення стихійних лих через порушення технології 

лісозаготівлі [93, С. 103–104]. 

Також загальновідомим є перелік економічних, екологічних й соціальних 

проблем, спричинених діяльністю підприємств лісового господарства, 

деревообробної, целюлозно-паперової, лісохімічної промисловості. Зростання 

економічної активності в лісогосподарському комплексі зумовлює зменшення 

лісистості територій та спотворення ландшафтів, виснаження лісових ресурсів 

та забруднення природного навколишнього середовища. Прояви цих проблем 

вирізняються за регіонами і мають специфічні ознаки у кожній конкретній 

місцевості [57]. 

Тому моніторинг лісового потенціалу повинен стати всебічним  

та обов’язковим у якості необхідної умови для обґрунтування розвитку 

лісового сектора того чи іншого регіону. Це дозволить обговорювати  

та вирішувати питання, пов’язані зі станом та використанням лісових ресурсів, 

із екологічними наслідками лісоексплуатації, допоможе знайти компромісні 

рішення у відносинах між лісовим господарством та деревообробною 

промисловістю, сільським, водним та рибним господарством [1, С. 176]. 

Особливо складним є забезпечення комплексного природокористування 

для Карпатського економічного району, де стан лісових екосистем детермінує 

стан інших видів природних ресурсів. Більше того, у Карпатському регіоні, 

порівняно з іншими регіонами, мають місце, на думку О. Сакаль, такі 

характерні риси природно-ресурсних передумов господарювання: частка  

площ земель лісогосподарського призначення в структурі земельних угідь  

є найвищою; значення лісових екосистем для забезпечення зайнятості  

і добробуту, особливо у гірських районах регіону, є одним із найвищих; 
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внаслідок особливостей рельєфу екологічні функції лісів набувають критично 

важливого значення, що поширюється далеко за межі даного регіону; дефіцит 

земель, придатних та економічно доступних для задоволення інших потреб 

суспільства, є найгострішим [129, С. 68]. 

У випадках, коли доведено суспільну ефективність створення лісових 

насаджень на вільних ділянках, придатних для цього, перешкодами можуть 

бути: незацікавленість власників земельних ділянок у створенні лісів  

на невеликих ділянках та передачі їх до земель лісового фонду; бюрократичні 

перешкоди у розробленні та впровадженні проєктів спільного впровадження  

у рамках реалізації Кіотського протоколу; зміна цільового призначення  

на лісогосподарське; високі трансакційні витрати (оформлення прав, 

виготовлення проєктів); незацікавленість державних лісогосподарських 

підприємств у переході невеликих земельних ділянок до лісового фонду,  

висока вартість лісогосподарських робіт на таких ділянках [129, С. 73]. 

Тому формування моделі комплексного природокористування  

у Карпатському економічному районі має враховувати передумови,  

що визначаються традиціями та особливостями землекористування, 

лісокористування та водокористування в цьому регіоні (рис. 1.4). 

Виходячи з того, що ареал розміщення природних ресурсів є найбільш 

наближеним до сільських поселень, у ЄС пріоритети розвитку сільських 

територій напряму пов’язуються із підтримкою тих видів сільськогосподарської 

та несільськогосподарської діяльності, що пов’язані з використанням 

різноманітних природних ресурсів. У зв’язку із численними еколого-

деструктивними процесами у використанні окремого виду ресурсу з нових 

позицій розглядаються пріоритети його освоєння у взаємозв’язку  

із господарським освоєнням іншого природного ресурсу. 

У 1998 р. ЄС ухвалив Лісову стратегію, згідно з якою багато-

функціональність лісів знову стала для політиків основоположним принципом 

ведення лісового господарства. 
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Рис. 1.4. Основні передумови формування моделі комплексного природокористування у Карпатському 

економічному районі* 

Примітка. Побудовано автором 

Передумови переходу до моделі комплексного 

природокористування у Карпатському економічному районі 

у сфері землекористування: 
- втрата адміністративними районами 

традиційної сільськогосподарської 

спеціалізації, що призвело до згортання 

потенціалу тваринництва і поглиблення 

монокультуризації сільсько-

господарського виробництва; 

- повільне впровадження ґрунтозахисних 

систем землеробства та незадовільні 

темпи нарощення потенціалу органічного 

сільськогосподарського виробництва; 

- фрагментація сільськогосподарських 

землекористувань, що поглиблює 

парцеляцію сільськогосподарських угідь 

та ускладнює їх консолідацію; 

- стихійний характер природної 

ренатуралізації покинутих 

сільськогосподарських угідь, що раніше 

використовувалися крупнотоварними 

сільськогосподарськими підприємствами; 

- низька ефективність використання 

особистими селянськими господарствами 

сучасних технологій землеробства у 

зв’язку з інвестиційною неспроможністю 

та асиметричністю інформації 

у сфері лісокористування: 
- погіршення гідрологічних та захисних 

можливостей лісів у горах внаслідок самовільних 

рубок та всихання некорінних лісових насаджень; 

- виникнення стихійних лих внаслідок 

порушення технологій лісозаготівлі; 

- самозаліснення покинутих 

сільськогосподарських земель м’яколистяними 

деревними породами, що не забезпечить  

у середньостроковій та довгостроковій 

перспективі належного приросту цінної  

деревної маси; 

- несвоєчасне та нерегулярне здійснення 

лісогосподарських заходів, що призводить  

до неналежної повноти насаджень, захаращеності 

лісосік, запізнілого виявлення вогнищ 

виникнення захворювань  

та поширення шкідників; 

- орієнтованість постійних лісокористувачів  

на максимально можливе освоєння найбільш 

цінних і ліквідних насаджень як в порядку рубок 

головного користування, так і в порядку рубок, 

пов’язаних із веденням лісового господарства; 

- неупорядкованість відносин стосовно передачі 

у тимчасове користування мисливських угідь 

у сфері водокористування: 
- недотримання правил господарської 

діяльності та забудови у прибережних 

смугах водоохоронних зон; 

- погіршення якості води через 

розкладання залишеної лісової 

рослинності, особливо тієї,  

що утворюється внаслідок здійснення 

самовільних рубок; 

- недотримання екологічно прийнятних 

умов пропуску поверхневих вод, 

порушення умов нересту, зимівлі і нагулу 

риби під час будівництва малих 

гідроелектростанцій на гірських річках; 

- значні відхилення параметрів водного 

балансу через зміни у зв’язку  

із будівництвом каскаду гребель та 

критичне зменшення річкового стоку під 

час заповнення водосховища, особливо  

у маловодний багаторічний цикл; 

- попадання у водотоки та замкнуті водні 

об’єкти небезпечних речовин у зв’язку  

з незадовільним використанням 

хвостосховищ поблизу центрів хімічної 
індустрії 
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У червні 2006 р. Європейська комісія ініціювала розроблення Плану дій 

ЄС щодо лісів. У мінливих екологічних та соціально-економічних умовах 

використання усього потенціалу лісових екосистем можливе виключно  

завдяки багатофункціональному управлінню з урахуванням інтересів і потреб 

власників лісів та користувачів екосистемних послуг на місцевому, 

регіональному та національному рівнях [112, С. 154]. 

Проявом стимулювання комплексного природокористування  

в європейських країнах є фінансова підтримка розвитку сільського та лісового 

господарства як необхідної передумови соціально-економічного піднесення 

сільських територій. Свідченням чого є окремі пріоритетні цілі ЄС стосовно 

програм розвитку сільських територій, зокрема сприяння передачі знань  

та інновацій у сільське господарство, лісове господарство та сільську 

місцевість; підвищення життєздатності та конкурентоспроможності всіх видів 

сільського господарства, а також просування інноваційних фермерських 

технологій, збалансоване управління лісовим господарством; відновлення, 

збереження і зміцнення екосистем, пов’язаних із сільським і лісовим 

господарствами; підвищення ефективності використання ресурсів в аграрному, 

харчовому, лісовому секторах. 

У Болгарії метою програми розвитку сільських територій є підвищення 

конкурентоспроможності та збалансованого розвитку агропродовольчого  

та лісового господарства країни. У Естонії пріоритетом є охорона 

навколишнього середовища: води, ґрунту, біорізноманіття (близько 70 % 

сільськогосподарських угідь перебуває під агроекологічними зобов’язаннями). 

Метою довгострокових стратегічних цілей розвитку сільських територій  

у ФРН є сприяння конкурентоспроможності сільського господарства, лісового 

господарства та харчової галузі, забезпечення сталого управління природними 

ресурсами та охорони клімату. Важливим заходом такого роду програм  

є інвестування в матеріальні активи з метою підвищення ефективності роботи, 

стійкості сільськогосподарських угідь, розвитку сільського і лісового 

господарства. Прикметною рисою програм розвитку сільських територій  



83 

у Франції є стимулювання впровадження інновацій у сільське господарство, 

харчову промисловість, лісове господарство та в сільські території [46]. 

Перехід на модель комплексного природокористування є особливо 

актуальним завданням для країн, що мають обмежені викопні енергетичні 

мінеральні ресурси. А головний потенціал формують поновлювальні сільсько-

господарські та лісові угіддя, водні ресурси, генофонд природних біотипів.  

До таких країн належить Словаччина. 

У жовтні 2005 р. у Словаччині було розроблено Концепцію розвитку 

земельного господарства на 2007–2013 рр. (в тому числі лісового господарства). 

На додаток до економічних та екологічних цілей лісової політики ця концепція 

виголошує і соціальні цілі. Така концепція багатофункціонального лісового 

господарства на засадах наближеного до природи лісівництва найкраще 

відповідає різноманітним екологічним, економічним та соціальним потребам  

у Центральній Європі [112, С. 158]. 

Наближене до природи ведення лісового господарства створює 

сприятливі умови для багатофункціонального використання лісу. Такий 

принцип ведення лісового господарства забезпечує збалансовані  

та довгострокові можливості виробництва деревини, деревної маси і пропонує 

можливості для диверсифікації лісової діяльності. Споживачі продуктів  

та послуг лісу обирають рекреаційне використання, збір недеревних продуктів 

лісу або туризм, ліс зі структурою, подібною до природної [112, С. 164]. 

Досвід ЄС та окремих його країн має бути частково імплементований  

у вітчизняну практику комплексного природокористування, особливо в частині 

узгодження пріоритетів розвитку сільських територій як основного ареалу 

концентрації природних ресурсів із пріоритетами відновлення природно-

ресурсного потенціалу. Особливо цінним для України є досвід Словаччини 

щодо впровадження у практику лісогосподарської діяльності технологій 

наближеного до природи ведення лісового господарства. Більше того, 

словацький досвід комплексного природокористування адаптований до 
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гірських умов, що має принципове значення для його поширення на гірських 

територіях України. 

Висновки до розділу 1 

1. Обґрунтовано, що усунення комплексу природо-руйнівних та еколого-

деструктивних процесів напряму пов’язане з впровадженням методів  

та технологій комплексного природокористування у практику природо-

експлуатаційної та природоохоронної діяльності. Забезпечення комплексного 

природокористування ускладнюється тим, що господарське освоєння 

природно-ресурсного потенціалу сьогодні здійснюється суб’єктами 

господарювання, що представляють не лише державний і комунальний сектор, 

але й корпоративний сектор та сектор домашніх господарств. 

2. На основі проведених досліджень встановлено, що комплексне 

природокористування є сферою взаємодії природокористувачів із приводу 

спільного залучення, розроблення, заготівлі, догляду та відтворення усіх  

або окремої частини природних ресурсів і природних умов певної території,  

що не погіршує її якісних та кількісних характеристик й природний баланс  

та не несе негативних наслідків для життя населення й розвитку територіальних 

господарських комплексів, а також дозволяє отримувати позитивний еколого-

економічний ефект. 

3. Доведено, що комплексне природокористування включає: господарське 

використання природних ресурсів із вилученням або ж без вилучення 

матеріально-речової субстанції ресурсу; розширене відтворення та відновлення 

природних ресурсів; ресурсозбереження (економія природної сировини, 

утилізація та рециклінг вторинної природної сировини); максимально можливе 

використання у господарському обороті несировинних якостей природних 

екосистем; упередження збитків навколишньому природному середовищу 

внаслідок господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу,  

в тому числі через обмеження масштабів розміщення відходів та зниження 

викидів та скидів забруднюючих речовин; використання одного виду 
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природних ресурсів без нанесення шкоди іншим природним ресурсам,  

що концентруються як в межах єдиного ландшафту, так і різних ландшафтів. 

4. Визначено, що масове впровадження методів та технологій 

комплексного природокористування стане можливим за умови досягнення  

ряду цільових орієнтирів: збереження біологічного та ландшафтного 

біорізноманіття; екологічна реабілітація забруднених територій; підтримання 

екологічного та ресурсного балансу. Реалізація вказаних цільових орієнтирів 

має базуватися на дотриманні комплексу принципів: синергізму, системності, 

збалансованості, гармонійності, пріоритетності екологічного ефекту. 

5. Враховуючи територіальну неоднорідність регіонів України щодо 

запасів природних ресурсів і темпів та масштабів їх використання, набуває 

особливої актуальності проблема оцінки рівня комплексності природо-

користування. Така оцінка має передбачати розрахунок ряду коефіцієнтів,  

що відображають напрями розвитку комплексного природокористування: 

коефіцієнта комплексності залучення первинних природних ресурсів; 

коефіцієнта ефективності комплексного залучення природних ресурсів; 

коефіцієнта поглибленої промислової переробки природних ресурсів; 

коефіцієнта концентрації видів комплексного природокористування; 

коефіцієнта зміни структури видів комплексного природокористування; 

коефіцієнта спеціалізації видів комплексного природокористування; 

коефіцієнта локалізації видів комплексного природокористування. 

6. Встановлено, що надзвичайно актуальним завданням державної  

та регіональної природно-ресурсної політики є забезпечення максимального 

рівня комплексності природокористування у лісозабезпеченому регіоні,  

яким виступає Карпатський регіон. Прикметними рисами соціально-

економічного розвитку лісозабезпечених регіонів є: високий рівень лісистості, 

що накладає об’єктивні обмеження на масштаби сільськогосподарського 

землекористування; значна питома вага лісового господарства в регіональному 

валовому продукті; висока залежність величини доходів місцевих жителів  

від господарського освоєння сировинної та несировинної складових 



86 

лісоресурсного потенціалу. Формування моделі комплексного природо-

користування у Карпатському економічному районі має враховувати 

передумови, що визначаються традиціями та особливостями 

землекористування, лісокористування та водокористування в цьому регіоні. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОМПЛЕКСНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

2.1. Природно-ресурсна база та екологічні проблеми розвитку 

Карпатського регіону 

Природно-ресурсні передумови соціально-економічного піднесення 

Карпатського регіону, насамперед, визначаються особливостями сільсько-

господарського землекористування. Характерною рисою сільсько-

господарського землекористування у Карпатському регіоні є невисокий 

порівняно із середньоукраїнським рівень розораності сільськогосподарських 

угідь. Це пов’язано із наявністю значних площ сільськогосподарських угідь  

у гірській місцевості та високим рівнем лісистості території. Питома вага ріллі 

в структурі сільськогосподарських угідь у Закарпатській області становила 

44,4 %, у Івано-Франківській – 63,0, у Львівській – 62,9, у Чернівецькій – 70,4 % 

(Додаток А). 

Порівняно високою є також питома вага сіножатей та пасовищ  

в структурі сільськогосподарських угідь. Так частка сіножатей та пасовищ  

у Закарпатській області становила – 20,9 та 20,6 %, у Івано-Франківській –  

13,3 та 20,0 %, у Львівській – 14,9 та 20,3 %, у Чернівецькій – 8,7 та 14,4 % 

відповідно. Структура сільськогосподарських угідь в адміністративних 

областях Карпатського регіону свідчить про наявність сприятливих природно-

ресурсних передумов для нарощення кормової бази відновлення традиційного 

для даного регіону потенціалу тваринництва, що в умовах гіпертрофованого 

розвитку в загальнонаціональному масштабі галузі рослинництва має вагоме 

значення для усунення структурних дисбалансів в аграрному секторі. 

Порівняно з іншими регіонами України в адміністративних областях 

Карпатського регіону площа сільськогосподарських земель є нижчою 

загальноукраїнського рівня, а ще нижчою є їх частка в загальній земельній 

площі. На 01.01.2016 р. площа сільськогосподарських земель у Закарпатській 



88 

області становила 469,2 тис. га, що становить 36,8 % загальної земельної площі. 

Відповідні показники становили у Івано-Франківській області 645 тис. га  

та 46,3 %, у Львівській – 1290,1 тис. га та 59,1 %, у Чернівецькій – 481,7 тис. га 

та 59,5 % (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Площа сільськогосподарських земель в областях Карпатського 

регіону* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

та Держгеокадастру України 

Карпатський регіон відзначається комплексом особливостей  

у господарському освоєнні земельно-ресурсного потенціалу, що пов’язано  

з наявністю сільськогосподарських угідь у гірській місцевості, а також високим 

рівнем лісистості. Такі природно-ресурсні передумови сільськогосподарського 

землекористування значною мірою й зумовили спеціалізацію адміністративних 

районів у Карпатському регіоні. За період з 1995 по 2015 рр. відбулися певні 

зрушення в динаміці площі сільськогосподарських угідь, які знаходяться  

у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств 

населення. 
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У 2015 р., порівняно з 1995 р., у Закарпатській області площа сільсько-

господарських угідь зменшилася на 60,8 тис. га (13,6 %), у Івано-Франківській – 

на 41,2 тис. га (7,7 %), у Львівській області – на 160 тис. га (13,7 %),  

у Чернівецькій – на 24,9 тис. га (5,3 %) (Додаток Б.1). 

В цілому по Карпатському регіону площа сільськогосподарських угідь  

у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств та господарств 

населення зменшилася на 286,9 тис. га (10,9 %). Це пов’язано з тим, що частина 

сільськогосподарських угідь перейшла у користування до фермерських 

господарств, а також мають місце факти покинутих сільськогосподарських 

угідь, що були переведені у лісовкриті площі. 

Корелює з темпами скорочення площі сільськогосподарських угідь також 

і площа ріллі у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств  

і господарств населення. Зокрема у 2015 р., порівняно з 1995 р., у Закарпатській 

області площа ріллі скоротилася на 5,4 тис. га (2,7 %), у Івано-Франківській – 

на 36,1 тис. га (8,7 %), у Львівській – на 101 тис. га (12,3 %), у Чернівецькій –  

на 15,8 тис. га (4,7 %) (Додаток Б.2). В цілому по Карпатському регіону  

у 2015 р., порівняно з 1995 р., площа ріллі у володінні та користуванні 

сільськогосподарських підприємств і господарств населення зменшилася  

на 158,3 тис. га (8,9 %). Тобто у Карпатському регіоні, незважаючи  

на традиційну для нього обмеженість сільськогосподарських угідь, відбувається 

їх скорочення. З однієї сторони, це звужує територіальний базис розвитку 

аграрного сектора, а з іншої – формує передумови для розширення масштабів 

комплексного природокористування на основі диверсифікації 

лісогосподарського виробництва, розширення масштабів зеленого і сільського 

туризму, розбудови індустрії мисливського господарства тощо. 

За таких умов вагомого значення набуває умонтування в практику 

господарської діяльності суб’єктів лісогосподарського, сільськогосподарського 

та рекреаційного підприємництва пріоритетів комплексного природо-

користування, сформованих на основі природоохоронних директив 

Європейського Союзу та вимог міжнародних природоохоронних конвенцій. 
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Одним з негативних проявів розвитку аграрного сектора Карпатського 

регіону є значне збільшення площ експортно-орієнтованих культур,  

що призводить до погіршення якісних характеристик ґрунтового покриву  

та формує небезпеку погіршення родючості у середньостроковій та довго-

строковій перспективі. Зокрема у 2015 р., порівняно з 1995 р., площа,  

з якої зібрано кукурудзу на зерно в цілому по Карпатському регіону 

збільшилася на 99,9 тис. га (132,7 %) (Додаток В.1). 

Також збільшення площі, з якої зібрано кукурудзу на зерно, має місце  

у всіх без винятку областях даного регіону. Зокрема у Закарпатській області 

збільшення склало 28,9 тис. га, Івано-Франківській – 24,9 тис. га, у Львівській – 

33,9 тис. га, у Чернівецькій – 12,2 тис. га. Розширення посівних площ  

під кукурудзу на зерно свідчить про синдром зернового перегину  

і у Карпатському регіоні, що негативним чином відображається  

на комплексності сільськогосподарського виробництва. 

Ще більш інтенсивно у 2015 р., порівняно з 1995 р., збільшилася площа,  

з якої збирається ріпак, за винятком Закарпатської області. У Івано-

Франківській області порівняно з 1995 р. площа, з якої зібрано ріпак, 

збільшилася на 25 тис. га, у Львівській – 49,9 тис. га, у Чернівецькій –  

на 7,2 тис. га (Додаток В.2). 

В цілому по Карпатському регіону у 2015 р., порівняно з 1995 р., посівні 

площі ріпаку збільшилися на 81,9 тис. га, що в рази перевищує базу порівняння. 

Зростання посівних площ ріпаку пов’язане з введенням у Європейському Союзі 

нових енергетичних індикаторів, які передбачають збільшення питомої ваги 

енергії, виробленої з відтворювальних джерел. Це є вагомим стимулом  

для сільськогосподарських виробників, особливо прикордонних регіонів,  

до яких належать адміністративні області Карпатського регіону. 

Яскравим проявом погіршення комплексності ведення сільсько-

господарського виробництва та посилення структурних дисбалансів  

в аграрному секторі Карпатського регіону, які породжують комплекс 

природоруйнівних процесів, є зменшення у 2018 р., порівняно з 1995 р., 
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поголів’я великої рогатої худоби. В цілому по Карпатському регіону поголів’я 

великої рогатої худоби у 2018 р., порівняно з 1995 р., скоротилося  

на 1,26 млн. голів (29 %). У Закарпатській області скорочення склало 118,3 тис. 

голів, у Івано-Франківській – 301,2 тис. голів, у Львівській – 600,2 тис. голів, 

Чернівецькій – 238,4 тис. голів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Поголів’я великої рогатої худоби в областях Карпатського регіону,  

тис. голів* 

Область 1995 2000 2005 2010 2011 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/1995 

Абс. Відн. 

Закарпатська 241,2 182,4 171 143,1 140,7 132 120,9 122,9 -118,3 0,510 

Івано-

Франківська 
437,4 320,6 258,8 185,8 182,5 169,1 142,1 136,2 -301,2 0,311 

Львівська 771,1 565,7 362,7 251,9 237,6 210,3 184,0 170,9 -600,2 0,222 

Чернівецька 319,9 196,9 162,8 116,7 114,9 98,2 84,4 81,5 -238,4 0,255 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

1769,6 1265,6 955,3 697,5 675,7 609,6 531,4 511,5 -1258,1 0,289 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Значне скорочення поголів’я великої рогатої худоби призводить  

до згортання потенціалу органічних добрив, що негативним чином 

відображається на екологічності виробленої сільськогосподарської продукції. 

Тому необхідною умовою відновлення докризового рівня комплексності 

ведення сільськогосподарського виробництва є збільшення поголів’я великої 

рогатої худоби, що також сприятиме введенню додаткових потужностей 

органічного землеробства. 

Натомість, перераховані адміністративно-територіальні одиниці 

відзначаються значною площею лісів та інших лісовкритих площ,  

які становлять значну питому вагу в загальній земельній площі. Так, площа 

лісів та інших лісовкритих площ в Закарпатській області становила 

724,0 тис. га, що складає 56,8 % від загальної земельної площі. Відповідні 

показники у Івано-Франківській області становили 635,7 тис. га та 45,6 %,  
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у Львівській – 694,7 тис. га та 31,8 %, у Чернівецькій – 257,9 тис. га та 31,9 % 

(рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Площа лісів та інших лісовкритих площ в областях Карпатського 

регіону* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

та Держгеокадастру України 

Тобто в областях Карпатського регіону має місце значний лісоресурсний 

потенціал, що створює сприятливі передумови для розширеного відтворення 

лісогосподарського виробництва, нарощення обсягів виробництва у дерево-

обробній галузі, розширення потужностей рекреаційного лісокористування  

та побічного лісокористування, що в цілому сприятиме диверсифікації  

сільської економіки та зміцненню господарської самодостатності сільських 

територіальних громад. 

За період з 1990 по 2016 р. площа відтворення лісів шляхом садіння  

і висівання лісу у Карпатському регіоні коливалася в інтервалі 5727–9085 га. 

Питома вага відтворення лісів шляхом садіння і висівання лісу в загальній 

площі відтворення лісів у 1990–2006 рр. коливалася в межах 71,4–82,4 %,  
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а в період з 2007 по 2015 р. з року в рік спостерігалося зменшення питомої  

ваги відтворення лісів шляхом садіння і висівання лісу (Додаток Д.1). 

У 2007 р. відсоток відтворення лісу шляхом садіння і висівання  

в загальній площі відтворення складав 66,9 %, у 2010 р. – 56,4, у 2015 р. – 

46,8 %. Це пов’язано з тим, що в останні роки значно скоротилося бюджетне 

фінансування процесів лісовідновлення, що змушує постійних лісокористувачів 

робити ставку на відтворення лісів шляхом природного поновлення лісу,  

що не завжди супроводжується найбільш оптимальним відновленням 

домінуючих порід. 

Якщо у 1990 р. відтворення лісів шляхом природного поновлення лісу 

становило 1508 га, у 2008 р. – 4649, то у 2015 р. – 7430 га. Відповідно 

поступово збільшувалася й питома вага відтворення лісів шляхом природного 

поновлення в загальній площі відтворення лісів. В 1990 р. вона становила 

17,6 %, у 2008 р. – 34,2, а у 2015 р. – 53,2 % (Додаток Д.2). 

Тобто має місце чітко виражений тренд збільшення питомої ваги 

відтворення лісів шляхом природного поновлення, що вимагає від постійних 

лісокористувачів здійснення комплексу лісогосподарських заходів  

для забезпечення необхідної повноти насаджень, збільшення площ відтворення 

найбільш цінних насаджень та вчасного проведення рубок, освітлення, 

прочищення, проріджування та прохідних рубок. 

Площа відтворення лісів в Карпатському регіоні протягом 1990–2015 рр. 

відображала висхідний тренд, з незначним спадом у 2010 р. У загальному  

за роками цей показник становив: у 1990 р. – 8575 га, у 2000 р. – 8806,  

у 2008 р. – 13596, у 2014 р. – 13729, у 2015 р. – 13966 га. Площа відтворення 

лісів в Карпатському регіоні у 2015 р., порівняно з 2008 р. зросла на 370 га  

або на 2,7 % (Додаток Ж.1). 

У Закарпатській області площа відтворення лісів у 1990 р. становила 

2825 га, у 2000 р. – 2205, у 2008 р. – 3016, у 2015 р. – 3470 га. Абсолютне 

зростання даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 454 га  

або 15,1 %. Площа відтворення лісів у Івано-Франківській області у 1990 р. 
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становила 2227 га, у 2000 р. – 2039, у 2008 р. – 3195, у 2015 р. – 3681 га.  

При цьому у 2015 р., порівняно з 2008 р., площа відтворення лісів у Івано-

Франківській області зросла на 486 га або на 15,2 %. 

У Львівській області площа відтворення лісів у 1990 р. склала 2556 га,  

у 2000 р. – 3126, у 2008 р. – 4841, у 2015 р. – 4277 га. Абсолютне зменшення 

даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 564 га або 11,7 %.  

В Львівській області площа відтворення лісів була найбільшою серед усіх 

областей Карпатського регіону. 

У Чернівецькій області площа відтворення лісів у 1990 р. склала 967 га,  

у 2000 р. – 1436, у 2008 р. – 2544, у 2015 р. – 2538 га. Абсолютне зменшення 

даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 6 га або 0,2 %.  

В Чернівецькій області площа відтворення лісів була найменшою серед усіх 

областей Карпатського регіону. 

Площа відтворення лісів на основі природного поновлення  

в Карпатському регіоні протягом 1990–2015 рр. відображала стрімкий 

висхідний тренд протягом усього періоду. У загальному за роками цей 

показник становив: у 1990 р. – 1508 га, у 2000 р. – 2136, у 2008 р. – 4649,  

у 2014 р. – 7411, у 2015 р. – 7430 га. Площа відтворення лісів на основі 

природного поновлення в Карпатському регіоні у 2015 р., порівняно з 2008 р., 

зросла на 2781 га або на 59,8 % (Додаток Ж.2). 

У Закарпатській області площа відтворення лісів на основі природного 

поновлення у 1990 р. становила 744 га, у 2000 р. – 518, у 2008 р. – 1039,  

у 2015 р. – 2109 га. Абсолютне зростання даного показника у 2015 р., порівняно  

з 2008 р., склало 1070 га або 103 %. 

Площа відтворення лісів на основі природного поновлення у Івано-

Франківській області у 1990 р. становила 184 га, у 2000 р. – 462, у 2008 р. – 

1496, у 2015 р. – 1909 га. При цьому у 2015 р., порівняно з 2008 р., площа 

відтворення лісів природного поновлення у Івано-Франківській області зросла 

на 413 га або на 27,6 %. У Львівській області площа відтворення лісів на основі 

природного поновлення у 1990 р. склала 250 га, у 2000 р. – 554, у 2008 р. – 976, 
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у 2015 р. – 1864 га. Абсолютне зростання даного показника у 2015 р., порівняно 

з 2008 р., склало 888 га або 91 %. У Чернівецькій області площа відтворення 

лісів на основі природного поновлення у 1990 р. склала 330 га, у 2000 р. – 602,  

у 2008 р. – 1138, у 2015 р. – 1548 га. Абсолютне зменшення даного показника  

у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 410 га або 36 %. 

Площа переведення лісових культур у вкриті лісом землі в Карпатському 

регіоні протягом 1990–2007 рр. відображала стрімкий висхідний тренд, далі 

відбулося зниження даного показника з незначним зростанням у 2015 р.  

У загальному за роками цей показник становив: у 1990 р. – 7843 га, у 2000 р. – 

6844, у 2008 р. – 7303, у 2014 р. – 4117, у 2015 р. – 4409 га. Площа переведення 

лісових культур у вкриті лісом землі в Карпатському регіоні у 2015 р., 

порівняно з 2008 р., зменшилася на 2894 га або на 39,6 % (Додаток З.1). 

У Закарпатській області площа переведення лісових культур у вкриті 

лісом землі у 1990 р. становила 2721 га, у 2000 р. – 1714, у 2008 р. – 1818,  

у 2015 р. – 1038 га. Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., 

порівняно з 2008 р., склало 780 га або 42,9 %. Площа переведення лісових 

культур у вкриті лісом землі у Івано-Франківській області у 1990 р. становила 

1691 га, у 2000 р. – 2375, у 2008 р. – 1661, у 2015 р. – 1332 га. При цьому  

у 2015 р., порівняно з 2008 р., площа переведення лісових культур у вкриті 

лісом землі у Івано-Франківській області зменшилася на 329 га або на 19,8 %. 

У Львівській області площа переведення лісових культур у вкриті лісом 

землі у 1990 р. склала 2588 га, у 2000 р. – 2029, у 2008 р. – 3047, у 2015 р. – 

1030 га. Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., 

склало 2017 га або 66,2 %. 

У Чернівецькій області площа переведення лісових культур у вкриті 

лісом землі у 1990 р. склала 843 га, у 2000 р. – 726, у 2008 р. – 777, у 2010 р. – 

3100 (відбувся стрибкоподібний ріст показника з подальшим падінням тренду), 

у 2015 р. – 1009 га. Абсолютне зростання даного показника у 2015 р., порівняно 

з 2008 р. склало 232 га або 29,9 %. 
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Площа угідь, охоплених мисливським упорядкуванням, в Карпатському 

регіоні протягом 1990–2010 рр. відображала стрімкий висхідний тренд, далі 

відбулося зниження даного показника з незначним зростанням у 2015 р.  

У загальному за роками цей показник становив: у 1995 р. – 3981 тис. га,  

у 2000 р. – 2648,8, у 2008 р. – 4176,9, у 2014 р. – 3550,5, у 2015 р. – 

3677,7 тис. га. Площа угідь, охоплених мисливським упорядкуванням,  

в Карпатському регіоні у 2015 р., порівняно з 2008 р., зменшилася на 499,2 га 

або на 12 % (Додаток З.2). 

У Закарпатській області площа угідь, охоплених мисливським 

упорядкуванням, у 1995 р. становила 1074,7 тис. га, у 2000 р. – 31, у 2008 р. – 

984,5, у 2015 р. – 743,8 тис. га. Абсолютне зменшення даного показника  

у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 240,7 тис. га або 24,4 %. 

Площа угідь, охоплених мисливським упорядкуванням, у Івано-

Франківській області у 1995 р. становила 876,1 тис. га, у 2000 р. – 893,4,  

у 2008 р. – 963,8, у 2015 р. – 721,8 тис. га. При цьому у 2015 р., порівняно  

з 2008 р., площа угідь, охоплених мисливським упорядкуванням, у Івано-

Франківській області зменшилася на 242 тис. га або на 25,1 %. У Львівській 

області площа угідь, охоплених мисливським упорядкуванням, у 1995 р. склала 

1876,8 тис. га, у 2000 р. – 1081,7, у 2008 р. – 1595,2, у 2015 р. – 1594,6 тис. га. 

Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 

0,6 тис. га. 

У Чернівецькій області площа угідь, охоплених мисливським 

упорядкуванням, у 1995 р. склала 153,4 тис. га, у 2000 р. – 642,7, у 2008 р. – 

633,4, а з 2012 по 2015 р. – 617,5 тис. га (показник не змінювався). Абсолютне 

зниження даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 15,9 тис. га 

або 2,5 %. 

Обсяги продукції лісового господарства в Карпатському регіоні  

у вартісному вираженні протягом 1997–2016 рр. відображали висхідний тренд, 

що пов’язано із збільшенням площі рубок та ціновими коливаннями внаслідок 

інфляційно-девальваційних скачків. В загальному за роками цей показник 
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становив: у 1997 р. – 90,4 млн грн, у 2000 р. – 192,3, у 2008 р. – 738,9,  

у 2014 р. – 1803,7, у 2016 р. – 2688,9 млн грн. Обсяги продукції лісового 

господарства в Карпатському регіоні у 2017 р., порівняно з 2008 р., зросли  

на 2437,3 млн грн або у 4,3 раза (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Обсяги продукції лісового господарства в областях Карпатського регіону, 

млн. грн.* 

Область 1997 2000 2005 2008 2010 2014 2017 

Відхилення 

2017/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 18,5 58,2 107,9 170,9 199,2 467,6 777,8 606,9 4,55 

Івано-

Франківська 
23,6 37,9 97 172,2 216 465,9 843,8 671,6 4,90 

Львівська 27,2 62,7 157,5 242,3 287,4 535 1044,7 802,4 4,31 

Чернівецька 21,1 33,5 82,1 153,5 199,9 335,2 509,9 356,4 3,32 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

90,4 192,3 444,5 738,9 902,5 1803,7 3176,2 2437,3 4,30 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

У Закарпатській області обсяги продукції лісового господарства у 1997 р. 

становили 18,5 млн грн, у 2000 р. – 58,2, у 2008 р. – 170,9, у 2017 р. – 

777,8 млн грн. Абсолютне зростання даного показника у 2017 р., порівняно  

з 2008 р., склало 606,9 млн грн або в 4,5 раза. Обсяги продукції лісового 

господарства у Івано-Франківській області у 1997 р. становили 23,6 млн грн,  

у 2000 р. – 37,9, у 2008 р. – 172,2, у 2017 р. – 843,8 млн грн. При цьому  

у 2017 р., порівняно з 2008 р., обсяги продукції лісового господарства у Івано-

Франківській області зросли на 671,6 млн грн або в 4,9 раза. 

У Львівській області обсяги продукції лісового господарства у 1997 р. 

становили 27,2 млн грн, у 2000 р. – 62,7, у 2008 р. – 242,3, у 2017 р. – 

1044,7 млн грн. Абсолютне зростання даного показника у 2017 р., порівняно  

з 2008 р., склало 802,4 млн грн або в 4,31 раза. У Чернівецькій області обсяги 

продукції лісового господарства у 1997 р. становили 21,1 млн грн, у 2000 р. – 

33,5, у 2008 р. – 153,5, у 2017 р. – 509,9 млн грн. Абсолютне зростання даного 

показника у 2017 р., порівняно з 2008 р., склало 356,4 млн грн або в 3,32 раза. 
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Обсяги заготівлі ліквідної деревини в Карпатському регіоні протягом 

1997–2015 рр. відображали висхідний тренд, що пов’язано із збільшенням 

обсягів вирубки лісів та збільшенням експорту. В загальному за роками цей 

показник становив: у 1997 р. – 2314,2 тис. м3, у 2000 р. – 2768,1, у 2008 р. – 

3850,1, у 2014 р. – 4707,2, у 2015 р. – 4787,7 тис. м3. Заготівля ліквідної 

деревини в Карпатському регіоні у 2015 р., порівняно з 2008 р., зросла  

на 937,6 тис. м3 або на 24,4 % (Додаток К.1). 

У Закарпатській області обсяги заготівлі ліквідної деревини у 1997 р. 

становили 608,3 тис. м3, у 2000 р. – 906,7, у 2008 р. – 953,4, у 2015 р. – 

1451,2 тис. м3. Абсолютне зростання даного показника у 2015 р., порівняно  

з 2008 р., склало 497,8 тис. м3 або 52,2 %. Обсяги заготівлі ліквідної деревини  

у Івано-Франківській області у 1997 р. становили 466,3 тис. м3, у 2000 р. – 518, 

у 2008 р. – 864,7, у 2015 р. – 1223,6 тис. м3. При цьому у 2015 р., порівняно  

з 2008 р., обсяги заготівлі ліквідної деревини у Івано-Франківській області 

зросли на 358,9 тис. м3 або на 41,5 %. 

У Львівській області заготівля ліквідної деревини у 1997 р. склала 

679,5 тис. м3, у 2000 р. – 774,1, у 2008 р. – 1165,9, у 2015 р. – 1284,4 тис. м3. 

Абсолютне зростання даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 

118,5 тис. м3 або 10,2 %. У Чернівецькій області заготівля ліквідної деревини  

у 1997 р. склала 560,1 тис. м3, у 2000 р. – 569,3, у 2008 р. – 866,1, у 2015 р. – 

828,5 тис. м3. Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., порівняно  

з 2008 р., становило 37,6 тис. м3 або 4,3 %. В Чернівецькій області обсяги 

заготівлі ліквідної деревини були найменшими серед усіх областей 

Карпатського регіону. 

Обсяги заготівлі лісоматеріалів круглих в Карпатському регіоні протягом 

1997–2015 рр. відображали висхідний тренд. У 2007 р. даний показник 

продемонстрував стрибок тренду напередодні світової фінансової кризи по всіх 

областях Карпатського регіону. В загальному за роками цей показник становив: 

у 1997 р. – 1195,4 тис. м3, у 2000 р. – 1428,2, у 2008 р. – 1697,6, у 2014 р. – 

1685,1, у 2015 р. – 1716,4 тис. м3. Заготівля ліквідної деревини в Карпатському 
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регіоні у 2015 р., порівняно з 2008 р., зросла на 18,8 тис. м3 або на 1,1 % 

(Додаток К.2). 

У Закарпатській області обсяги заготівлі лісоматеріалів круглих  

у 1997 р. становили 312,1 тис. м3, у 2000 р. – 489,4, у 2008 р. – 394,9, у 2015 р. – 

540,1 тис. м3. Абсолютне зростання даного показника у 2015 р., порівняно  

з 2008 р., склало 145,2 тис. м3 або 36,8 %. 

Заготівля лісоматеріалів круглих у Івано-Франківській області у 1997 р. 

становила 237,7 тис. м3, у 2000 р. – 274, у 2008 р. – 427,9, у 2015 р. – 

507,8 тис. м3. При цьому у 2015 р., порівняно з 2008 р., заготівля лісоматеріалів 

круглих у Івано-Франківській області зросла на 79,9 тис. м3 або на 18,7 %.  

В Івано-Франківській області обсяги заготівлі лісоматеріалів круглих були 

найбільшими серед усіх областей Карпатського регіону. 

У Львівській області заготівля лісоматеріалів круглих у 1997 р. склала 

357,4 тис. м3, у 2000 р. – 398,6, у 2008 р. – 504, у 2015 р. – 392,8 тис. м3. 

Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., 

становило 111,2 тис. м3 або 22,1 %. У Чернівецькій області заготівля 

лісоматеріалів круглих у 1997 р. склала 288,2 тис. м3, у 2000 р. – 266,2,  

у 2008 р. – 370,8, у 2015 р. – 275,7 тис. м3. Абсолютне зменшення даного 

показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., становило 95,1 тис. м3 або 25,6 %.  

В Чернівецькій області обсяги заготівлі лісоматеріалів круглих були 

найменшими серед усіх областей Карпатського регіону. 

У сільських населених пунктах Карпатського регіону важливим 

чинником енергетичної самодостатності як домогосподарств, так і підприємств  

і об’єктів соціальної інфраструктури виступають дрова для опалення. Так,  

у 2017 р., порівняно з 2010 р., у Закарпатській області заготівля дров  

для опалення збільшилася на 89,2 тис. м3 (22,7 %), у Івано-Франківській  

області – на 191,9 (в 2,6 раза), у Львівській області – 269 (в 1,8 раза),  

у Чернівецькій області – на 3,3 тис. м3 (1 %) (табл. 2.3). 

В цілому по Карпатському регіону, починаючи з 2010 р. і завершуючи 

2017 р., спостерігалося щорічне збільшення обсягів заготівлі дров  
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для опалення. Зокрема у 2017 р., порівняно з 2010 р., в областях Карпатського 

регіону зростання заготівлі дров для опалення склало 553,4 тис. м3 (47,5 %). 

Виходячи з динаміки заготівлі дров для опалення як по Карпатському регіону  

в цілому, так і по окремих областях зокрема, напрошується висновок  

про наявність тренду нарощення деревних паливних ресурсів за рахунок 

заготівлі дров. Місцеве населення, намагаючись задовольнити власні потреби  

у паливній сировині, прагне збільшити обсяги заготівлі дров, що не завжди 

відповідає вимогам природоохоронного законодавства і призводить  

до збільшення проявів несанкціонованих лісозаготівель, а це негативним чином 

впливає на асиміляційний потенціал територій та зменшує приріст деревної 

маси у середньо- та довгостроковій перспективі. 

Таблиця 2.3 

Заготівля дров для опалення в областях Карпатського регіону, тис. м3* 

Області 2010 2012 2013 2014 2017 

Відхилення 

2017/2010 

Абс. Відн. 

Закарпатська 393 407,1 410,8 498,8 482,2 89,2 1,227 

Івано-Франківська 118,7 202 222,6 248,8 310,6 191,9 2,617 

Львівська 334,3 355,9 403,4 412,6 603,3 269 1,805 

Чернівецька 319 354,6 347,2 368,8 322,3 3,3 1,010 

Всього по 

Карпатському регіону 
1165 1319,6 1384 1529 1718,4 553,4 1,475 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Виходячи з цих міркувань, варто було б підвищити результативність 

використання лісосічних відходів та відходів деревообробки для збільшення 

виробництва паливних деревних ресурсів, що з однієї сторони, підвищило  

б рівень утилізації неліквідної складової лісоресурсного потенціалу  

та упередило б прояви самовільних рубань місцевим населенням з метою 

заготівлі дров, необхідних для опалення власних осель. 

Значна частина території Карпатського регіону представлена гірською 

місцевістю, що підвищує ймовірність виникнення несприятливих природних 

умов, зокрема паводків та повеней, а це несе значні ризики як для населених 

пунктів, так і для окремих галузей господарського комплексу. Тому й не дивно, 
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що за період з 2010 по 2015 рр. у переважній більшості областей Карпатського 

регіону спостерігається в цілому збільшення площі загибелі лісових насаджень 

від впливу несприятливих погодних умов. 

Так, у Закарпатській області у 2015 р., порівняно з 2010 р., площа загибелі 

лісових насаджень збільшилася на 169 га (36,0 %), у Івано-Франківській  

області – на 149 (56,0 %), у Львівській області – на 82 га (26,1 %). В цілому  

по Карпатському регіону у 2015 р., порівняно з 2010 р., площа загибелі лісових 

насаджень від впливу несприятливих погодних умов збільшилася на 397 га 

(30,3 %). 

Виходячи з динаміки площі загибелі лісових насаджень та наявності 

постійних ризиків стосовно виникнення несприятливих погодних умов,  

які призводять до значних збитків лісовому господарству, важливого значення 

набуває формування фінансових фондів запобігання виникненню техногенних 

катастроф у лісових масивах гірської частини Карпатського регіону. 

Дотримання пріоритетів комплексного природокористування на еколого-

економічних засадах має отримувати конкретизацію з підбором необхідних 

інструментів реалізації на регіональному рівні, виходячи із значної 

територіальної асиметрії щодо запасів окремих видів природної сировини  

та сформованих систем поводження з відходами. Особливо актуальним 

завданням державної економічної та екологічної політики є забезпечення 

комплексного природокористування у Карпатському регіоні,  

де спостерігаються негативні тенденції стосовно освоєння лісоресурсного 

потенціалу, використання земельних ресурсів та водних об’єктів на гірських 

територіях, поводження з твердими промисловими та побутовими відходами. 

У всесоюзному поділі праці до 1992 р. Карпатський регіон відігравав  

роль потужного центра хімічної індустрії, що вимагало формування сучасної 

природоохоронної інфраструктури з метою упередження негативного впливу  

на атмосферне повітря. Спад виробництва у хімічній індустрії та фактичний 

демонтаж окремих підприємств сприяли зменшенню обсягів шкідливих викидів 
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в атмосферне повітря, але призвели до розосередженості джерел негативного 

впливу на навколишнє природне середовище. 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря по Карпатському 

регіону становили: у 1990 р. – 1394,5 тис. т, у 2000 р. – 453,5, у 2008 р. – 699,8, 

у 2012 р. – 616,2, у 2014 р. – 584,3, у 2015 р. – 557,8 тис. т. (Додаток Л.1).  

В цілому по Карпатському регіону спостерігався низхідний тренд викидів 

шкідливих речовин в атмосферне повітря, що є позитивним явищем. Цьому 

сприяла не так модернізація природоохоронної інфраструктури, як спад 

виробництва, пов’язаний із затяжною стагнацією національної економіки.  

У 2015 р., порівняно з 2008 р., викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря 

зменшилися на 142 тис. т або на 20,3 %. 

В розрізі областей Карпатського регіону викиди шкідливих речовин  

в атмосферне повітря показали стрибкоподібні тренди до зменшення. Викиди 

шкідливих речовин в атмосферне повітря в Закарпатській області за роками 

становили: у 1990 р. – 114,5 тис. т, у 2000 р. – 40,7, у 2008 р. – 91,4, у 2015 р. – 

54,2 тис. т. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря в Закарпатській 

області у 2015 р., порівняно з 2008 р., знизилися на 37,2 тис. т або на 40,7 %.  

У Івано-Франківській області викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря 

у 1990 р. становили 549,5 тис. т, у 2000 р. – 184,8, у 2008 р. – 298,3, у 2015 р. – 

266,4 тис. т. При цьому абсолютне зменшення обсягів викидів шкідливих 

речовин в атмосферне повітря у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 31,9 тис. т 

або 10,7 %. 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря у Львівській області  

у 1990 р. становили 567,3 тис. т, у 2000 р. – 192,9, у 2008 р. – 266,8, у 2015 р. – 

203,1 тис. т. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря у Львівській 

області у 2015 р., порівняно з 2008 р., зменшилися на 63,7 тис. т або на 21,2 %. 

У Чернівецькій області викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря  

за роками становили відповідно: у 1990 р. – 133,2 тис. т, у 2000 р. – 35,1,  

у 2008 р. – 43,3, у 2015 р. – 34,1 тис. т. При цьому абсолютне зменшення  

даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., становило 9,2 тис. т або 21,2 %. 
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В загальному найбільшими забруднювачами атмосферного повітря  

в Карпатському регіону є Львівська та Івано-Франківська області, адже на їх 

території знаходиться основна частка промислових підприємств, в тому числі 

підприємств хімічної індустрії. 

У більшості населених пунктів Карпатського регіону, як і в інших 

регіонах України, спостерігається високий рівень спрацювання об’єктів 

водогосподарської та водоохоронної інфраструктури, що вимагає збільшення 

капітальних інвестицій та поточних витрат підприємств, організацій, установ  

на очищення зворотних вод. 

Забір води з природних водних об’єктів в Карпатському регіоні протягом 

1990–2015 рр. відображав низхідний тренд. В загальному за роками цей 

показник становив: у 1990 р. – 1144 млн м3, у 2000 р. – 587, у 2008 р. – 482,  

у 2015 р. – 368 млн м3. Забір води з природних водних об’єктів у 2015 р., 

порівняно з 2008 р., у Карпатському регіоні зменшився на 114 млн м3  

або на 23,7 % (Додаток Л.2). 

У Закарпатській області забір води з природних водних об’єктів у 1990 р. 

становив 157 млн м3, у 2000 р. – 80, у 2008 р. – 54, у 2015 р. – 36 млн м3. 

Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 

18 млн м3 або 33,3 %. Забір води з природних водних об’єктів у Івано-

Франківській області у 1990 р. становив 304 млн м3, у 2000 р. – 131,  

у 2008 р. – 112, у 2015 р. – 91 млн м3. При цьому у 2015 р., порівняно з 2008 р., 

забір води з природних водних об’єктів зменшився на 21 млн м3 або на 18,8 %. 

У Львівській області забір води з природних водних об’єктів протягом 

аналізованого періоду був найбільшим серед областей Карпатського регіону, 

зокрема у 1990 р. він становив 564 млн м3, у 2000 р. – 312, у 2008 р. – 244,  

у 2015 р. – 182 млн м3. Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., 

порівняно з 2008 р., склало 62 млн м3 або 25,4 %. У Чернівецькій області забір 

води з природних водних об’єктів у 1990 р. становив 119 млн м3, у 2000 р. – 64, 

у 2008 р. – 72, у 2015 р. – 59 млн м3. Абсолютне зменшення даного показника  

у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 13 млн м3 або 18,1 %. 
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Загальне водовідведення в Карпатському регіоні протягом 1990–2015 рр. 

відображало низхідний тренд. В загальному за роками цей показник становив:  

у 1990 р. – 781 млн м3, у 2000 р. – 545, у 2008 р. – 455, у 2015 р. – 352 млн м3. 

Загальне водовідведення в Карпатському регіоні у 2015 р., порівняно з 2008 р., 

зменшилося на 103 млн м3 або на 22,6 % (Додаток Л.3). 

У Закарпатській області загальне водовідведення було найменшим 

впродовж аналізованого періоду, зокрема у 1990 р. воно становило 76 млн м3,  

у 2000 р. – 59, у 2008 р. – 51, у 2015 р. – 32 млн м3. Абсолютне зменшення 

даного показника у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 19 млн м3 або 37,3 %. 

Загальне водовідведення у Івано-Франківській області у 1990 р. становило 

187 млн м3, у 2000 р. – 112, у 2008 р. – 94, у 2015 р. – 58 млн м3. При цьому  

у 2015 р., порівняно з 2008 р., загальне водовідведення у Івано-Франківській 

області зменшилося на 36 млн м3 або на 38,3 %. 

У Львівській області загальне водовідведення протягом аналізованого 

періоду було найбільшим серед областей Карпатського регіону, зокрема  

у 1990 р. воно становило 438 млн м3, у 2000 р. – 336, у 2008 р. – 262,  

у 2015 р. – 220 млн м3. Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., 

порівняно з 2008 р., склало 42 млн м3 або 16 %. У Чернівецькій області загальне 

водовідведення у 1990 р. становило 80 млн м3, у 2000 р. – 38, у 2008 р. – 48,  

у 2015 р. – 42 млн м3. Абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., 

порівняно з 2008 р., склало 6 млн м3 або 12,5 %. 

Однією з основних екологічних проблем урбанізованих територій 

Карпатського регіону є проблема поводження з відходами, що знайшло  

свій прояв у сміттєвій кризі, яка виникла у 2017 р. поблизу м. Львова. 

Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки по Карпатському регіону протягом 

1990–2015 рр. відображає низхідний тренд з різким скачком у 2005 р.  

і незначним зростанням у 2012 р. Відповідно даний показник становив  

за роками: у 1990 р. – 144,5 тис. т, у 2000 р. – 22,9, у 2005 р. – 213,1, у 2008 р. – 

12,2, у 2015 р. – 7,4 тис. т. У 2015 р., порівняно з 2008 р., викиди шкідливих 
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речовин в атмосферне повітря зменшилися на 4,8 тис. т або на 39,3 % 

(Додаток Л.4). 

В розрізі областей Карпатського регіону утворення відходів І–ІІІ класів 

небезпеки у Закарпатській та Івано-Франківській областях показали 

стрибкоподібні тренди до зменшення із зростанням у 2005 р. Утворення 

відходів І–ІІІ класів небезпеки в Закарпатській області за роками становили:  

у 1990 р. – 41,2 тис. т, у 2000 р. – 6,3, у 2005 р. – 191,3, у 2008 р. – 3,6,  

у 2015 р. – 2,5 тис. т. Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки в Закарпатській 

області у 2015 р., порівняно з 2008 р., знизилися на 1,1 тис. т або на 30,6 %. 

У Івано-Франківській області утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки  

у 1990 р. становило 70,5 тис. т, у 2000 р. – 15,4, у 2008 р. – 7, у 2015 р. – 

3,3 тис. т. При цьому абсолютне зменшення обсягів утворення відходів  

І–ІІІ класів небезпеки у 2015 р., порівняно з 2008 р., склало 3,7 тис. т  

або 52,9 %. 

Обсяги утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки у Львівській області  

у 1990 р. становили 4,9 тис. т., у 2000 р. – 1,1, у 2008 р. – 1,4, у 2015 р. – 

1,5 тис. т. Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки у Львівській області  

у 2015 р., порівняно з 2008 р. зросло на 0,1 тис. т або на 7,1 %. У Чернівецькій 

області утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки за роками становило 

відповідно: у 1990 р. – 27,9 тис. т, у 2000 р. – 0,1, у 2008 р. – 0,2, у 2015 р. – 

0,1 тис. т. 

При цьому абсолютне зменшення даного показника у 2015 р., порівняно  

з 2008 р., становило 0,1 тис. т або 50 %. В загальному найбільшим 

забруднювачем відходами І–ІІІ класу небезпеки в Карпатському регіоні стала 

Івано-Франківська область. За період з 2010 по 2015 р. у Івано-Франківській, 

Львівській та Чернівецькій областях в цілому спостерігається збільшення 

утворення відходів в розрахунку на 1 км2 території (Додаток Л.5). 

У Івано-Франківській області у 2015 р., порівняно з 2010 р., утворення 

відходів в розрахунку на 1 км2 території збільшилося на 73,9 т (93,5 %),  

у Львівській – на 21,5 т (18,9 %), у Чернівецькій – на 31,6 т (180,6 %). Лише  
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у Закарпатській області у 2015 р., порівняно з 2010 р., утворення відходів  

з розрахунку на 1 км2 території зменшилося на 2,8 т (21,2 %). В цілому  

по Карпатському регіону у 2015 р., порівняно з 2010 р., утворення відходів  

з розрахунку на 1 км2 території збільшилося на 31,05 т (55,5 %). Також  

по трьох областях (Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька) у 2015 р., 

порівняно з 2010 р., мало місце збільшення утворення відходів з розрахунку  

на одну особу. У Івано-Франківській області збільшення склало 610,7 кг 

(65,9 %), Львівській – 143,9 кг (14,1 %), Чернівецькій – 159,8 кг (57,5 %) 

(Додаток Л.6). 

В цілому по Карпатському регіону у 2015 р., порівняно з 2010 р., 

утворення відходів в розрахунку на одну особу збільшилося на 217,3 кг 

(36,6 %). Виходячи з динаміки утворення відходів в розрахунку на 1 км2 

території і в розрахунку на одну особу, напрошується висновок про загострення 

проблеми накопичення відходів у трьох областях Карпатського регіону – Івано-

Франківській, Львівській та Чернівецькій. Лише у Закарпатській області 

спостерігається низхідна тенденція стосовно утворення відходів на одиницю 

території та на одну особу. Однією з основних причин підвищення 

техногенного навантаження на територіальні ресурси і жителів Карпатського 

регіону є суттєве зменшення видалення відходів у спеціально відведені місця  

та об’єкти у Львівській області. Так у 2015 р., порівняно з 2010 р., обсяг 

видалення відходів у спеціально відведені місця та об’єкти у Львівській області 

зменшився на 7534,4 тис. т (Додаток Л.7). 

Також зменшилися обсяги видалення відходів у спеціально відведені 

місця та об’єкти у Закарпатській області (зменшення склало 695,9 т.). В цілому 

по Карпатському регіону у 2015 р., порівняно з 2010 р., зменшення видалення 

відходів у спеціально відведені місця та об’єкти склало 7268,4 тис. т. Значною 

мірою зменшення обсягів видалення відходів у спеціально відведені місця  

та об’єкти пов’язано із повільним веденням в дію нових полігонів зберігання 

побутових та промислових відходів. У зв’язку з тим, що в цілому  

по Карпатському регіону спостерігалося зменшення обсягів видалення відходів 
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у спеціально відведені місця та об’єкти, має місце значне збільшення 

загального обсягу відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях 

видалення відходів. Так, у 2015 р., порівняно з 2010 р., загальний обсяг 

накопичених протягом експлуатації відходів у Закарпатській області 

збільшився на 967,4 тис. т (111,7 %), Івано-Франківській – на 7087,3 тис. т 

(19,9 %), Львівській – на 55511 тис. т (31,8 %), Чернівецькій – на 1036 тис. т 

(59,6 %) (Додаток Л.8). 

В цілому по Карпатському регіону у 2015 р., порівняно з 2010 р., 

збільшення загального обсягу відходів накопичених протягом експлуатації 

становило 64601,7 тис. т (30,4 %). Тобто фактично за 5 років величина 

накопичених відходів у місцях видалення відходів збільшилася на третину,  

що свідчить про необхідність введення нових полігонів для розміщення 

відходів, щоб усунути небезпеку надмірного накопичення і тим самим 

уникнення прецедентів сміттєвої кризи, яка мала місце у м. Львові у 2017 р. 

За період з 1995 по 2016 рр. в областях Карпатського регіону спочатку 

спостерігалася висхідна тенденція, а починаючи з 2007 р., – спадна – в динамці 

обсягів утилізації відходів І–ІІІ класу небезпеки (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Обсяг утилізації відходів I–III класу небезпеки в Карпатському 

регіоні* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Це пов’язано з тим, що обсяги утилізації відходів значною мірою 

залежать від фінансових можливостей місцевої влади та промислових 

підприємств вводити додаткові потужності по утилізації відходів. Економічна 

криза 2008 р. також негативним чином вплинула й на можливості місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання нарощувати асигнування  

в утилізацію відходів і мінімізацію таким чином негативного впливу  

на навколишнє природне середовище. 

Приведені дані стосовно зрушень в сільськогосподарському виробництві, 

які відзначалися подальшим згортанням поголів’я великої рогатої худоби, 

повільні темпи лісовідновлення та зменшення обсягів утилізації відходів 

свідчать про відсутність позитивних тенденцій у комплексному природо-

користуванні, що вимагає перегляду пріоритетів господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу, в тому числі й через диверсифікацію джерел 

фінансово-інвестиційного забезпечення. 

2.2. Аналіз фінансово-інвестиційного забезпечення комплексного 

природокористування в Карпатському регіоні 

Реалізація цілей та завдань регіональної політики комплексного 

природокористування на еколого-економічних засадах потребує формування 

фінансових фондів відтворення та охорони окремих видів природних ресурсів, 

а також розбудови індустрії поводження з відходами, оскільки несвоєчасне 

видалення та утилізація промислових та побутових відходів наносять значну 

шкоду як навколишньому середовищу, так і здоров’ю місцевого населення. 

Потенційно вагомим джерелом фінансування проєктів комплексного 

природокористування у Карпатському регіоні виступають надходження 

рентних платежів (рентної плати за використання лісових ресурсів, рентної 

плати за спеціальне використання води, рентної плати за користування 

надрами), плати за землю та екологічного податку до місцевих бюджетів. 

У розрізі чотирьох областей названого економічного регіону 

спостерігається значний варіаційний розмах в розрізі надходжень природно-
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ресурсних та екологічних платежів в цілому, а також окремих складових 

рентної плати. У Закарпатській області у 2012–2017 рр. спостерігається 

висхідний тренд в надходженнях природно-ресурсних та екологічних платежів. 

Якщо у 2012 р. загальна сума надходжень природно-ресурсних та екологічних 

платежів становила 113,2 млн грн, у 2015 р. – 183,9, то у 2017 р. – 

344,5 млн грн. Зокрема, у 2017 р., порівняно з 2012 р., природно-ресурсні  

та екологічні надходження до місцевих бюджетів України виросли  

на 231,2 млн грн. Зокрема, у 2017 р., порівняно з 2012 р., надходження рентної 

плати та плати за використання інших природних ресурсів збільшилося  

на 27,6 млн грн (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Сума надходжень рентних платежів, плати за землю та екологічного 

податку до місцевих бюджетів областей Карпатського регіону, млн грн 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

абс. відх. 

2017/ 

2012 

від. відх. 

2017/ 

2012 

Закарпатська область 

Природно-ресурсні 

та екологічні 

надходження 

113,26 120,86 136,83 183,93 303,36 344,50 231,2 204,2 

Рентна плата  

та плата за 

використання 

інших природних 

ресурсів,  

в тому числі: 

27,14 30,57 41,30 51,55 70,59 54,71 27,6 101,6 

- рентна плата  

за спеціальне 

використання 

лісових ресурсів 

14,13 16,81 28,85 43,39 62,05 43,56 29,4 208,3 

- рентна плата  

за спеціальне 

використання води 

4,08 4,78 4,91 4,50 6,11 7,12 3,0 74,5 

- рентна плата  

за користування 

надрами 

8,93 8,98 7,54 3,66 2,43 4,02 -4,9 -54,9 

- плата  

за використання 

інших природних 

ресурсів 

- - - - 0,000 0,000 0,0 0,0 
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Продовження таблиці 2.4 
земельний податок 

та орендна плата  

за землю 

81,39 83,29 88,47 125,78 224,61 281,82 200,4 246,2 

екологічний 

податок 
4,72 7,00 7,06 6,60 8,16 7,97 3,3 68,9 

Івано-Франківська область 

Природно-ресурсні 

та екологічні 

надходження 

339,98 310,01 313,76 499,29 738,57 823,46 483,5 142,2 

Рентна плата  

та плата  

за використання 

інших природних 

ресурсів,  

в тому числі: 

76,20 38,48 40,14 43,62 54,29 53,97 -22,2 -29,2 

- рентна плата  

за спеціальне 

використання 

лісових ресурсів 

9,64 10,28 18,42 26,64 39,40 34,62 25,0 259,3 

- рентна плата  

за спеціальне 

використання води 

6,75 6,84 7,62 7,62 7,95 9,71 3,0 43,8 

- рентна плата  

за користування 

надрами 

59,82 21,36 14,10 9,36 6,94 9,65 -50,2 -83,9 

- плата  

за використання 

інших природних 

ресурсів 

- - - - 0,000 0,000 0,0 0,0 

земельний податок 

та орендна плата  

за землю 

179,05 187,01 198,46 268,88 418,59 488,90 309,8 173,0 

екологічний 

податок 
84,73 84,52 75,16 186,78 265,69 280,59 195,9 231,2 

Львівська область 

Природно-ресурсні 

та екологічні 

надходження 

486,35 461,07 487,39 661,37 1043,45 1166,45 680,1 139,8 

Рентна плата  

та плата  

за використання 

інших природних 

ресурсів,  

в тому числі: 

98,00 75,92 79,93 77,28 94,42 94,31 -3,7 -3,8 

- рентна плата  

за спеціальне 

використання 

лісових ресурсів 

13,82 15,00 27,16 36,24 43,86 35,39 21,6 156,0 
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Продовження таблиці 2.4 
- рентна плата  

за спеціальне 

використання води 

22,32 24,90 24,06 21,98 27,91 32,51 10,2 45,6 

- рентна плата  

за користування 

надрами 

61,86 36,02 28,66 18,83 22,51 26,35 -35,5 -57,4 

- плата  

за використання 

інших природних 

ресурсів 

0,002 - 0,048 0,233 0,140 0,065 0,1 3004,8 

земельний податок 

та орендна плата  

за землю 

348,66 348,06 373,47 537,00 841,10 970,67 622,0 178,4 

екологічний 

податок 
39,69 37,09 33,98 47,09 107,94 101,46 61,8 155,7 

Чернівецька область 

Природно-ресурсні 

та екологічні 

надходження 

148,09 146,96 155,55 192,06 288,40 321,31 173,2 117,0 

Рентна плата  

та плата  

за використання 

інших природних 

ресурсів,  

в тому числі: 

19,02 17,51 22,38 25,03 30,24 29,24 10,2 53,7 

- рентна плата  

за спеціальне 

використання 

лісових ресурсів 

9,17 9,46 15,53 17,95 23,72 20,21 11,0 120,5 

- рентна плата  

за спеціальне 

використання води 

4,58 5,35 5,02 4,42 4,68 6,40 1,8 39,8 

- рентна плата  

за користування 

надрами 

5,27 2,69 1,83 2,65 1,85 2,62 -2,7 -50,3 

- плата  

за використання 

інших природних 

ресурсів 

0,001 0,003 - - 0,000 - 0,0 0,0 

земельний податок 

та орендна плата  

за землю 

123,63 125,50 127,71 164,14 254,80 288,46 164,8 133,3 

екологічний 

податок 
5,44 3,95 5,46 2,89 3,35 3,61 -1,8 -33,6 

 

Якщо аналізувати зміни надходжень окремих складових рентної плати  

у 2017 р., порівняно з 2012 р., то спостерігається наступна картина: рентна 
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плата за спеціальне використання лісових ресурсів виросла на 29,4 млн грн, 

рентна плата за спеціальне використання води – на 3 млн грн, рентна плата  

за користування надрами зменшилася на 4,9 млн грн. У Закарпатській області  

у 2017 р., порівняно з 2012 р., відбулося збільшення на 200,4 млн грн 

надходжень земельного податку та орендної плати за землю, що пов’язано  

з індексацією ставок даних платежів. Також висхідний тренд спостерігається  

в цілому у динаміці надходжень екологічного податку до місцевих бюджетів 

Закарпатської області. Зокрема, у 2017 р., порівняно з 2012 р., надходження 

даного платежу збільшилися на 3,3 млн грн. 

У Івано-Франківській області порівняно із Закарпатською областю 

спостерігається на порядок вищий рівень надходжень природно-ресурсних  

та екологічних платежів до місцевих бюджетів. Це пов’язано з тим,  

що в даному регіоні спостерігаються значно більші масштаби надро-

користування і є більшою база стягнення плати за землю. Зокрема, у 2012 р.  

до місцевих бюджетів Івано-Франківської області надійшло природо-ресурсних 

та екологічних платежів на суму 339,9 млн грн, у 2015 р. – 499,3, у 2017 р. – 

823,5 млн грн. В цілому у 2017 р., порівняно з 2012 р., надходження природно-

ресурсних та екологічних платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківської 

області збільшилося на 483,5 млн грн. У 2017 р., порівняно з 2012 р., 

спостерігається збільшення рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів (на 25 млн грн), рентної плати за спеціальне використання води  

(на 3 млн грн). 

Однак, у 2017 р., порівняно з 2012 р., зменшилися надходження рентної 

плати за користування надрами до місцевих бюджетів. Якщо у 2012 р. сума 

надходжень даного платежу складала 59,8 млн грн, то у 2017 р. – 9,6 млн грн.  

У даному регіоні у 2017 р., порівняно з 2012 р., надходження земельного 

податку та орендної плати за землю до місцевих бюджетів збільшилися  

на 309,8 млн грн. Порівняно з іншими регіонами у Івано-Франківській області  

у 2017 р., порівняно з 2012 р., спостерігається зростання надходжень 

екологічного податку (на 195,9 млн грн). Якщо аналізувати основні тенденції 
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надходжень природо-ресурсних та екологічних платежів до місцевих бюджетів 

Івано-Франківської області, то слід виходити з того, що даний регіон тривалий 

період був центром хімічної індустрії в Україні, що відповідним чином 

відображалося на динаміці викидів і скидів шкідливих речовин і потребувало 

відповідного фіскального супроводження. У зв’язку з тим, що спостерігається 

згортання обсягів видобутку вуглеводневої та гірсько-хімічної сировини 

відбулося зменшення надходжень рентної плати за користування надрами. 

Основним структуроутворюючим регіоном Карпатського економічного 

району є Львівська область, яка, порівняно з іншими областями, відзначається 

потужнішим промисловим потенціалом, вищим рівнем урбанізації територій, 

що відповідним чином відображається на нормативній грошовій оцінці  

земель різних категорій та рівні комплексності природокористування. Якщо  

в 2012 р. до місцевих бюджетів Львівської області надходило 486,4 млн грн 

природно-ресурсних та екологічних платежів, у 2014 р. – 487,4 млн грн,  

а у 2017 р. – 1,2 млрд грн. Тобто у 2017 р., порівняно з 2012 р., надходження 

природно-ресурсних та екологічних платежів до місцевих бюджетів Львівської 

області збільшилися на 680,1 млн грн. Це свідчить про підвищення рівня 

фіскальної віддачі господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу  

та підвищення результативності стягнення екологічних податків за забруднення 

навколишнього природного середовища. 

Збільшення надходжень природно-ресурсних та екологічних платежів  

до місцевих бюджетів Львівської області в основному забезпечувалося  

за рахунок зростання плати за землю та екологічного податку. Водночас, 

відбулося зменшення надходжень рентної плати та плати за використання 

інших природних ресурсів. Так, у 2017 р., порівняно з 2012 р., надходження 

рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів зменшилося 

на 3,7 млн грн, що в основному було зумовлено скороченням надходжень 

рентної плати за користування надрами (на 35,5 млн грн). В динаміці рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів та рентної плати  
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за спеціальне використання води у 2017 р., порівняно з 2012 р., мало місце 

зростання (відповідно на 21,6 та 10,2 млн грн). 

Про підвищення ефективності фіскального регулювання земельних 

відносин свідчить висхідний тренд в динаміці надходжень земельного податку 

та орендної плати за землю до місцевих бюджетів Львівської області. Якщо  

в 2012 р. надходження даних платежів складало 348,6 млн грн, у 2014 р. – 373,5, 

у 2016 р. – 841,1, то у 2017 р. – 970,7 млн грн. Левова частка надходжень 

земельного податку та рентної плати за землю становила плата за використання 

земель населених пунктів, що пов’язано з високим рівнем нормативної 

грошової оцінки даної категорії земель та відсутністю повноцінного ринку 

земель сільськогосподарського призначення. У 2017 р., порівняно з 2012 р., 

надходження екологічного податку до місцевих бюджетів Львівської області 

збільшилося на 61,8 млн грн. 

У Чернівецькій області як і по інших регіонах Карпатського економічного 

району в цілому спостерігається висхідна тенденція в динаміці надходжень 

природно-ресурсних та екологічних платежів до місцевих бюджетів. Якщо  

у 2012 р. до місцевих бюджетів Івано-Франківської області надходило 

148,1 млн грн природно-ресурсних та екологічних платежів, у 2014 р. – 153,5, 

то у 2017 р. – 321,3 млн грн. Тобто у 2017 р., порівняно з 2012 р., надходження 

природно-ресурсних та екологічних платежів до місцевих бюджетів 

Чернівецької області збільшилися на 173,2 млн грн. Як і по інших регіонах 

левову частку збільшення природно-ресурсних та екологічних платежів  

до місцевих бюджетів склало зростання надходжень земельного податку  

та орендної плати за землю (на 164,8 млн грн). 

У Чернівецькій області як у більшості областей Карпатського 

економічного району у 2017 р., порівняно з 2012 р., спостерігається зменшення 

надходжень рентної плати за користування надрами до місцевих бюджетів 

(зменшення склало 2,7 млн грн). 

Забезпечення комплексного природокористування значною мірою 

залежить від суми видатків місцевих бюджетів на охорону довкілля та розвиток 
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природно-ресурсного сектора. У Закарпатській області у динаміці видатків  

на охорону довкілля та на розвиток природно-ресурсного сектора 

спостерігається висхідна тенденція, зокрема в у 2017 р., порівняно з 2012 р., 

видатки на охорону довкілля та розвиток природно-ресурсного сектора 

збільшилися на 33,5 млн грн. Також у 2017 р., порівняно з 2012 р., відбулося 

збільшення видатків з місцевих бюджетів на сільське і лісове господарство, 

рибне господарство та мисливство (на 32,3 млн грн), на запобігання  

та ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха  

(на 1,8 млн грн) (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Сума видатків місцевих бюджетів областей Карпатського регіону  

на охорону довкілля та розвиток природно-ресурсного сектора, млн грн 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

абс. відх. 

2017/ 

2012 

від. відх. 

2017/ 

2012 

Закарпатська область 

Видатки на 

охорону довкілля 

та на розвиток 

природно-

ресурсного сектора: 

6,38 5,39 6,94 31,84 32,31 39,87 33,5 525,0 

Сільське і лісове 

господарство, 

рибне господарство 

та мисливство 

2,83 3,66 5,05 26,27 26,45 35,16 32,3 1141,5 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища  

та ядерна безпека 

2,74 1,34 1,69 3,32 1,95 2,14 -0,6 -21,8 

Запобігання  

та ліквідація 

надзвичайних 

ситуацій  

та наслідків 

стихійного лиха 

0,81 0,39 0,20 2,26 3,92 2,56 1,8 217,1 

Івано-Франківська область 

Видатки на 

охорону довкілля 

та на розвиток 

природно-

ресурсного сектора: 

7,04 6,21 7,79 58,16 45,15 64,97 57,9 823,5 
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Продовження таблиці 2.5 

Сільське і лісове 

господарство, 

рибне господарство 

та мисливство 

1,97 1,43 2,22 38,20 36,37 54,97 53,0 2696,6 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища  

та ядерна безпека 

1,78 1,50 2,30 16,17 2,44 4,40 2,6 147,9 

Запобігання  

та ліквідація 

надзвичайних 

ситуацій  

та наслідків 

стихійного лиха 

3,29 3,28 3,27 3,80 6,34 5,60 2,3 69,9 

Львівська область 

Видатки  

на охорону 

довкілля  

та на розвиток 

природно-

ресурсного сектора: 

19,61 28,84 32,84 96,82 82,63 115,07 95,5 486,9 

Сільське і лісове 

господарство, 

рибне господарство 

та мисливство 

12,30 16,61 18,95 74,10 65,49 90,15 77,9 633,1 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища  

та ядерна безпека 

4,15 7,65 9,12 12,48 8,73 13,09 8,9 215,8 

Запобігання  

та ліквідація 

надзвичайних 

ситуацій  

та наслідків 

стихійного лиха 

3,16 4,58 4,78 10,25 8,42 11,83 8,7 273,9 

Чернівецька область 

Видатки  

на охорону 

довкілля  

та на розвиток 

природно-

ресурсного сектора: 

5,27 7,35 11,09 33,71 33,79 43,08 37,8 718,2 

Сільське і лісове 

господарство, 

рибне господарство 

та мисливство 

1,19 1,75 3,01 29,16 29,25 38,31 37,1 3126,3 
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Продовження таблиці 2.5 

Охорона 

навколишнього 

природного 

середовища  

та ядерна безпека 

0,70 0,45 0,31 0,59 1,16 2,10 1,4 198,9 

Запобігання  

та ліквідація 

надзвичайних 

ситуацій  

та наслідків 

стихійного лиха 

3,37 5,16 7,77 3,96 3,39 2,67 -0,7 -20,8 

 

Водночас, у 2017 р., порівняно з 2012 р., видатки на охорону 

навколишнього природного середовища та ядерну безпеку зменшилися на 

0,6 млн грн. Для Закарпатської області природно-ресурсний сектор виступає 

базовою ланкою регіонального господарського комплексу і зростання  

видатків на модернізацію окремих його ланок створює додаткові можливості  

для розширеного відтворення, що сприятиме підвищенню частки даної 

складової господарського комплексу у регіональному валовому продукті. 

Позитивним моментом фінансового забезпечення комплексного 

природокористування є зростання видатків на охорону довкілля та на розвиток 

природно-ресурсного сектора у Івано-Франківській області. Зокрема у 2017 р., 

порівняно з 2012 р., сума названих видатків збільшилася на 57,9 млн грн. 

Значним позитивом слід вважати також зростання у 2017 р., порівняно  

з 2012 р., видатків на сільське і лісове господарство, рибне господарство  

та мисливство (зростання склало 53 млн грн). Також у 2017 р., порівняно  

з 2012 р., у Івано-Франківській області спостерігається збільшення суми 

видатків місцевих бюджетів на охорону навколишнього природного 

середовища і ядерну безпеку та на запобігання і ліквідацію надзвичайних 

ситуацій і наслідків стихійного лиха (збільшення видатків відповідно склало  

2,6 та 2,3 млн грн). Отже, у Івано-Франківській області спостерігається 

збільшення видатків на раціоналізацію природокористування та запобігання 

надзвичайних ситуацій, що створює сприятливі передумови для підвищення 

рівня комплексності господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу. 
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Аналогічна тенденція в динаміці видатків на охорону довкілля  

та на розвиток природно-ресурсного сектора спостерігається й у Львівській 

області. Зокрема у 2012 р. дана стаття видатків місцевих бюджетів складала 

19,6 млн грн, у 2013 р. – 28,8, у 2015 р. – 96,8, а у 2017 р. – 115 млн грн.  

В цілому у 2017 р., порівняно з 2012 р., видатки на охорону довкілля  

та на розвиток природно-ресурсного сектора з місцевих бюджетів Львівської 

області виросли на 95,5 млн грн. Також у 2017 р., порівняно з 2012 р., 

спостерігається збільшення видатків з місцевих бюджетів на сільське і лісове 

господарство, рибне господарство та мисливство (на 77,9 млн грн), на охорону 

навколишнього природного середовища та ядерну безпеку (на 8,9 млн грн),  

на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха (на 8,7 млн грн). 

Зростання видатків на охорону довкілля та на розвиток природно-

ресурсного сектора за рахунок місцевих бюджетів варто прогнозувати  

на найближчі роки, оскільки створення об’єднаних територіальних громад 

розширює джерела наповнення місцевих бюджетів як за рахунок природно-

ресурсних та екологічних платежів, так і за рахунок підвищення ефективності 

функціонування комунальних підприємств природно-ресурсного сектора,  

що, у свою чергу, нарощує потенціал фінансування природно-господарських  

та природоохоронних проєктів. 

У Чернівецькій області у 2017 р., порівняно з 2012 р., спостерігається 

суттєве збільшення видатків на охорону довкілля та на розвиток природно-

ресурсного сектора (збільшення склало 37,8 млн грн). Найбільшою мірою 

зросли видатки з місцевих бюджетів на підтримку сільського і лісового 

господарства, рибного господарства та мисливства (на 37,1 млн грн). Видатки 

на охорону навколишнього природного середовища та ядерну безпеку у 2017 р., 

порівняно з 2012 р., збільшилися на 1,4 млн грн. Відбулося зменшення  

у 2017 р., порівняно з 2012 ро., видатків на запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (скорочення склало 

0,7 млн грн). Для Чернівецької області, де відсутня концентрація значної 
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кількості промислових об’єктів, природно-ресурсний сектор виступає основним 

пріоритетом нарощення ресурсно-виробничого потенціалу, що дасть 

можливість у середньостроковій перспективі збільшити виробництво продукції 

з високою доданою вартістю та сприяти соціально-економічному піднесенню 

сільських територій. 

В умовах поглиблення децентралізації влади та реформи місцевого 

самоврядування, які передбачають перенесення центру регулювання процесів 

комплексного природокористування на рівень територіальних громад, 

необхідною є цільова прив’язка надходжень природно-ресурсних платежів  

до місцевих бюджетів до видатків, які стосуються раціонального використання 

природних ресурсів та охорони довкілля, що дасть можливість пожвавити 

процеси відтворення природно-ресурсного потенціалу. Сьогодні переважна 

більшість природно-ресурсних та екологічних платежів надходить до загальних 

фондів місцевих бюджетів, тому лише незначна їх частка спрямовується  

на охорону довкілля та відтворення природно-ресурсного потенціалу  

(рис. 2.4). 

Так, у 2012 р. надходження рентних та екологічних платежів до місцевих 

бюджетів перевищували видатки місцевих бюджетів на охорону довкілля  

та розвиток природно-ресурсного сектора у Карпатському регіоні у 28,4 раза,  

у 2015 р. – у 7 разів, у 2017 р. – у 10,1 раза. 

За період з 2007 по 2016 р. в динаміці капітальних інвестицій  

та поточних витрат підприємств, організацій, установ Карпатського регіону  

на охорону та раціональне використання природних ресурсів в цілому 

спостерігається висхідний тренд. 

Якщо у 2007 р. капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону  

та раціональне використання природних ресурсів складали 464,8 млн грн,  

у 2012 р. – 691,9, то у 2016 р. – 1,1 млрд грн. (рис. 2.5). 

Висхідний тренд має місце лише в динаміці капітальних інвестицій  

та поточних витрат у фактичних цінах, тобто з урахуванням інфляційних 

коливань. Якщо ж проаналізувати капітальні інвестиції та поточні витрати 
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підприємств, організацій, установ Карпатського регіону на охорону  

та раціональне використання природних ресурсів у порівняних цінах 2006 р.,  

то висхідної тенденції не спостерігається (обсяг капітальних інвестицій  

та поточних витрат у порівняних цінах розраховувався шляхом ділення 

фактичного їх обсягу на кумулятивний індекс цін виробників). 
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Сума надходжень рентних платежів, плати за землю та екологічного податку до місцевих бюджетів

областей Карпатського регіону, млн.грн. 

Сума видатків місцевих бюджетів областей Карпатського регіону на охорону довкілля та розвиток

природно-ресурсного сектора, млн.грн.

Рівень покриття надходженнями рентних та екологічних платежів видатків місцевих бюджетів на

охорону довкілля та розвиток природно-ресурсного сектора Карпатського регіону
 

Рис. 2.4. Покриття надходженнями рентних та екологічних платежів 

видатків місцевих бюджетів на охорону довкілля та розвиток природно-

ресурсного сектора у Карпатському регіоні* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

та Державної казначейської служби України 

Так, у 2007 р. капітальні інвестиції та поточні витрати у порівняних  

цінах 2006 р. становили 407,8 млн грн, у 2012 р. – 259,1, а у 2016 р. – 

222,6 млн грн. 
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Рис. 2.5. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону  

та раціональне використання природних ресурсів у Карпатському регіоні* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Тобто у 2016 р., порівняно з 2007 р., реального збільшення фінансування 

капітальних інвестицій та поточних витрат підприємств, організацій установ 

Карпатського регіону на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів не спостерігалося, що знайшло свій прояв у відсутності масового 

впровадження проєктів раціоналізації природокористування та модернізації 

об’єктів природоохоронної інфраструктури. 

Якщо розглянути фактичну величину капітальних інвестицій на охорону 

та раціональне використання природних ресурсів в розрізі адміністративних 

областей Карпатського регіону, то у всіх областях у 2016 р., порівняно  

з 2007 р., спостерігається зростання. Так, у Львівській області у 2016 р., 

порівняно з 2007 р., обсяг капітальних інвестицій на охорону та раціональне 

використання природних ресурсів збільшився на 66,3 млн грн (1,7 раза),  
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у Закарпатській області – на 1,1 млн грн (23,8 %), у Чернівецькій області –  

на 4,6 млн грн (50,9 %). У Івано-Франківській області у 2016 р., порівняно  

з 2007 р., капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання 

природних ресурсів збільшилися на 8,5 млн грн (7,7 %) (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Капітальні інвестиції підприємств, організацій, установ на охорону  

та раціональне використання природних ресурсів  

в областях Карпатського регіону, тис. грн* 

Область 2007 2010 2012 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 4766,3 9879,3 11972 5413,3 13800 45900 41133,7 9,6 

Івано-

Франківська 
111185 136851 55156 139737 370400 293700 182515,3 2,6 

Львівська 37693 87603 64044 131203 241400 284500 246806,8 7,5 

Чернівецька 9143,7 8447,9 7774,7 3594,5 23800 21400 12256,3 2,3 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

162788 242782 138946 279948 649400 645500 482712,1 4,0 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

В динаміці поточних витрат підприємств, організацій, установ на охорону 

та раціональне використання природних ресурсів за період з 2007 по 2016 р.  

по всіх областях Карпатського регіону в цілому спостерігається висхідна 

тенденція, що великою мірою зумовлено інфляційно-девальваційними 

процесами, а не якісними зрушеннями стосовно збільшення обсягів 

фінансування поточних витрат на охорону та раціональне використання 

природних ресурсів. 

У Закарпатській області у 2016 р., порівняно з 2007 р., величина поточних 

витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів 

збільшилася на 84,7 млн грн (в 1,9 раза), у Івано-Франківській області –  

на 129,6 (в 1,05 раза), у Львівській області – на 272,3 (в 2,4 раза), у Чернівецькій 

області – на 46,7 млн грн (в 1,9 раза). В цілому по Карпатському регіону 

збільшення поточних витрат на охорону та раціональне використання 

природних ресурсів склало 533,4 млн грн (в 1,7 раза) (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Поточні витрати підприємств, організацій, установ на охорону  

та раціональне використання природних ресурсів в областях  

Карпатського регіону, тис. грн* 

Область 2007 2010 2013 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 44347 46004 42468 71194 164200 226200 181853,4 5,1 

Івано-

Франківська 
123045 148350 203867 186729 316200 549400 426355,2 4,5 

Львівська 111232 153069 230907 259639 446600 589200 477968,5 5,3 

Чернівецька 23485 42519 56034 60116 86900 101400 77914,8 4,3 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

302108 389942 533276 577679 1013900 1466200 1164091,9 4,9 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Значних досягнень в останні роки в питаннях суттєвого покращення 

стану об’єктів природоохоронної інфраструктури в частині зменшення викидів 

в атмосферне повітря і недопущення негативних змін клімату не досягнуто, 

оскільки реальних зрушень в динаміці фінансування капітальних інвестицій  

та поточних витрат на охорону атмосферного повітря і зміни клімату  

не спостерігається. 

За період з 2007 по 2016 р. тенденції зростання капітальних інвестицій  

та поточних витрат на охорону атмосферного повітря змінювалися низхідними 

тенденціями, що у порівняних цінах 2006 р. у 2016 р., порівняно з 2007 р., 

фіксувало зменшення реальної величини капітальних інвестицій та поточних 

витрат майже в три рази. Якщо у 2007 р. капітальні інвестиції та поточні 

витрати підприємств, організацій, установ Карпатського регіону на охорону 

атмосферного повітря і зміни клімату становили 95,7 млн грн, у 2011 р. – 

65,8 млн грн, то у 2016 р. – лише 28,7 млн грн (рис. 2.6). 

Якщо аналізувати динаміку капітальних інвестицій на охорону 

атмосферного повітря і зміни клімату в розрізі адміністративних областей 

Карпатського регіону, то у 2016 р., порівняно з 2007 р., по всіх областях  

крім Львівської спостерігається зменшення фактичної величини капітальних 
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інвестицій на охорону атмосферного повітря і зміни клімату. У Закарпатській 

та Чернівецькій областях у 2016 р. капітальні інвестиції підприємств, 

організацій, установ на охорону атмосферного повітря і зміни клімату є взагалі 

відсутніми. В цілому по Карпатському регіону у 2015 р., порівняно з 2007 р., 

капітальні інвестиції на охорону атмосферного повітря і зміни клімату 

зменшилися на 55,7 млн грн (72,4 %) (Додаток М.1). 

 
Рис. 2.6. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону 

атмосферного повітря і зміни клімату у Карпатському регіоні* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

За період 2007–2016 рр. в динаміці поточних витрат на охорону 

атмосферного повітря і зміни клімату в розрізі областей Карпатського регіону 

не спостерігалося якихось чітко виражених тенденцій, тобто фінансування 

заходів по охороні атмосферного повітря здійснювалося в міру виникнення 

надзвичайних ситуацій. 
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У 2016 р., порівняно з 2007 р., поточні витрати підприємств, організацій, 

установ на охорону атмосферного повітря і зміни клімату у Закарпатській 

області зменшилися на 699,7 тис. грн (59 %), у Чернівецькій області –  

на 138,3 тис. грн (36,5 %). У Івано-Франківській та Львівській областях  

у 2015 р., порівняно з 2007 р., поточні витрати на охорону атмосферного 

повітря і зміни клімату відповідно збільшилися на 28,8 та 55,5 млн грн 

(Додаток М.2). 

У динаміці фактичної величини капітальних інвестицій та поточних 

витрат на очищення зворотних вод за період 2007–2016 рр. спостерігається 

висхідна тенденція. У 2007 р. номінальна величина капітальних інвестицій  

та поточних витрат на очищення зворотних вод у Карпатському регіоні 

становила 183,1 млн грн, у 2012 р. – 359,9, у 2016 р. – 451,9 млн грн. В динаміці 

капітальних інвестицій та поточних витрат і очищення зворотних вод  

у порівняних цінах 2006 р. в цілому спостерігається низхідний тренд. Зокрема  

у 2007 р. капітальні інвестиції та поточні витрати на очищення зворотних вод  

у порівняних цінах становили 160,3 млн грн, у 2013 р. – 134,8, а у 2016 р. – 

93,2 млн грн (рис. 2.7). 

В розрізі адміністративних областей Карпатського регіону капітальні 

інвестиції на очищення зворотних вод у 2015 р., порівняно з 2007 р., 

збільшилися. Так, у Закарпатській області у 2015 р., порівняно з 2007 р., 

капітальні інвестиції на очищення зворотних вод збільшилися на 637 тис. грн 

(48,2 %), у Івано-Франківській області – на 17,7 млн грн (170,6 %), у Львівській 

області – на 19,6 млн грн (236,5 %) (Додаток Н.1). 

У Чернівецькій області у 2015 р., порівняно з 2007 р., капітальні 

інвестиції підприємств, організацій, установ на очищення зворотних вод 

зменшилися на 3,2 млн грн (62,8 %). 

В цілому по Карпатському регіону у 2015 р., порівняно з 2007 р., 

фактична величина капітальних інвестицій на очищення зворотних вод 

збільшилася на 34,8 млн грн (138,4 %). Виходячи з високої капіталомісткості 

проєктів модернізації об’єктів водогосподарської та водоохоронної 
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інфраструктури, зростання номінальної величини капітальних інвестицій  

на очищення зворотних вод суттєвим чином не вплине на темпи оновлення 

матеріально-технічної бази водовідведення та водоочистки. 

 

Рис. 2.7. Капітальні інвестиції та поточні витрати на очищення зворотних 

вод у Карпатському регіоні* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Як і по більшості інших напрямів фінансування природоохоронних 

заходів в динаміці поточних витрат на очищення зворотних вод у 2016 р., 

порівняно з 2007 р., спостерігалося зростання. У Закарпатській області поточні 

витрати на очищення зворотних вод збільшилися на 21,8 млн грн, у Івано-

Франківській області – на 40,5, у Львівській області – на 88,3, у Чернівецькій – 

на 20,1 млн грн. В цілому по Карпатському регіону поточні витрати  

на очищення зворотних вод у 2015 р., порівняно з 2007 р., збільшилися  

на 170,8 млн грн (108,1 %) (Додаток Н.2). 
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Отже, на відміну від капітальних інвестицій на очищення зворотних  

вод, поточні витрати на вказану ціль є значно більшими, що свідчить  

про привалювання поточних пріоритетів у підтриманні робочого стану об’єктів 

водогосподарської інфраструктури над стратегічними. 

У Карпатському регіоні процеси землекористування та водозабору 

відзначаються характерними особливостями з огляду на ускладнені умови 

природокористування в гірській місцевості, а також на наявність численних 

техногенних звалищ відходів хімічного виробництва, що вимагає фінансування 

капітальних інвестицій та поточних витрат на захист і реабілітацію ґрунту 

підземних і поверхневих вод. 

В динаміці фактичної величини капітальних інвестицій та поточних 

витрат підприємств, організацій, установ Карпатського регіону на захист  

і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод значне зростання 

спостерігалося у 2009 р., порівняно з 2007 р. В наступні періоди фактична 

величина капітальних інвестицій і поточних витрат коливалася в інтервалі  

74,9–136,2 млн грн (Додаток П.1). 

Також з динамікою номінальної величини капітальних інвестицій  

і поточних витрат у 2007–2016 рр. не повною мірою корелює динаміка 

капітальних інвестицій та поточних витрат у порівняних цінах 2006 р. Реальна 

величина капітальних інвестицій та поточних витрат на захист та реабілітацію 

ґрунту, підземних та поверхневих вод у 2016 р., порівняно з 2009 р., 

зменшилася більш як у 3 рази. За такого рівня фінансування капітальних 

інвестицій та поточних витрат забезпечити належний екологічний реінжиніринг 

порушених та деградованих ґрунтів, а також упередити забруднення підземних 

і поверхневих вод надто проблематично. Необхідним є формування 

інституціонального підґрунтя для розширення спектра форм, методів  

та інструментів інвестування проєктів захисту і реабілітації ґрунту, а також 

попередження можливих проявів забруднення підземних і поверхневих вод. 

У розрізі адміністративних областей Карпатського регіону у 2016 р., 

порівняно з 2007 р., спостерігається збільшення капітальних інвестицій  
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на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод у Закарпатській 

(164 тис. грн), Івано-Франківській (19,5 млн грн) та Чернівецькій (11,9 млн грн) 

областях. У Львівській області у 2015 р., порівняно з 2007 р., капітальні 

інвестиції підприємств, організацій, установ на захист та реабілітацію  

ґрунту, підземних та поверхневих вод зменшилися на 8,3 млн грн (48,3 %) 

(Додаток П.2). 

В цілому по Карпатському регіону у 2016 р., порівняно з 2007 р., 

капітальні інвестиції на захист і реабілітацію ґрунту підземних та поверхневих 

вод збільшилися на 23,3 млн грн (54,5 %). В динаміці поточних витрат  

на захист та реабілітацію ґрунту, підземних та поверхневих вод у 2015 р., 

порівняно з 2007 р., у всіх областях Карпатського регіону спостерігається 

збільшення. Це свідчить про те, що видатки на реабілітацію ґрунту, підземних  

і поверхневих вод спрямовуються на підтримання у робочому стані існуючих 

об’єктів природоохоронної інфраструктури та здійснення заходів з усунення 

проявів точкового забруднення ґрунту, підземних і поверхневих вод.  

У Закарпатській області у 2015 р., порівняно з 2007 р., збільшилися  

на 120,3 тис. грн, у Івано-Франківській – на 20 млн грн, у Львівській –  

на 27,5 млн грн, у Чернівецькій – на 418,5 млн грн. В цілому по Карпатському 

регіону у 2015 р., порівняно з 2007 р., поточні витрати збільшилися на 

48,2 млн грн (218,6 %) (Додаток П.3). 

Квінтесенцією результативності комплексного природокористування  

є збереження біорізноманіття і середовища існування людини.  

Це забезпечується за рахунок капітальних інвестицій та поточних витрат,  

які дадуть можливість упередити зникнення цінних видів флори і фауни, 

унікальних агро- та лісоландшафтів, а також водно-болотних угідь. 

В динаміці капітальних інвестицій та поточних витрат підприємств, 

організацій, установ Карпатського регіону на збереження біорізноманіття  

і середовища існування за період 2007–2016 рр. спостерігається два основних 

тренди. У 2007–2011 рр. в цілому мало місце зменшення фактичної величини 

капітальних інвестицій та поточних витрат підприємств, організацій, установ 
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Карпатського регіону на збереження біорізноманіття і середовища існування. 

Якщо у 2007 р. даний показник становив 19 млн грн, то у 2011 р. – 14,5 млн грн 

(рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Капітальні інвестиції та поточні витрати на збереження 

біорізноманіття і середовища існування у Карпатському регіоні* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

У 2012 р., порівняно з 2011 р., фактична величина капітальних інвестицій 

та поточних витрат на збереження біорізноманіття збільшилася більш ніж  

у 3 рази, що пов’язано з активізацією співробітництва з урядами та фінансово-

кредитними установами Європейського Союзу в частині реалізації проєктів 

транскордонного співробітництва в рамках проекту «Східне партнерство». 

У 2015 р., порівняно з 2007 р., фактична величина капітальних інвестицій 

та поточних витрат на збереження біорізноманіття та середовища існування 

збільшилася майже у 2 рази. Хоча, знову ж таки, у порівняних цінах 2006 р.  
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у 2015 р., порівняно з 2007 р., спостерігається зменшення реальної величини 

капітальних інвестицій та поточних витрат. 

На відміну від фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат 

на поводження з відходами, охороною атмосферного повітря, очищення 

зворотних вод, фінансування капітальних інвестицій збереження 

біорізноманіття і середовища існування в розрізі адміністративних областей 

Карпатського регіону є надзвичайно дисперсним, що пов’язано з наявністю  

в окремій області територій природно-заповідного фонду та активністю 

місцевої влади та громадських організацій в частині залучення грантових 

коштів та коштів в рамках виконання вимог міжнародних природоохоронних 

конвенцій. 

Зокрема, у Закарпатській області капітальні інвестиції у збереження 

біорізноманіття і середовища існування у 2016 р., порівняно з 2007 р., 

зменшилися на 325,6 тис. грн, у Івано-Франківській збільшилися  

на 194,2 тис. грн, у Львівській – мало місце збільшення (25,0 тис. грн) 

(табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Капітальні інвестиції підприємств, організацій, установ  

на збереження біорізноманіття і середовища існування  

в областях Карпатського регіону, тис. грн* 

Область 2007 2010 2012 2013 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 425,6 0 1519,4 0 1 700 900 474,4 2,1 

Івано-

Франківська 
5,8 30 0 1245,6 30,8 0 1000 994,2 172,4 

Львівська 25 0 0,6 6 0,5 800 4800 4775 192,0 

Чернівецька 106,5 267,8 3681,7 426 436 400 400 293,5 3,8 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

562,9 297,8 5201,7 1677,6 468,3 1900 7100 6537,1 12,6 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Найбільш інтенсивно капітальні інвестиції на збереження біорізноманіття 

і середовища існування в розрізі адміністративних областей Карпатського 
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регіону збільшилися у Чернівецькій області (на 193,5 тис. грн). В цілому  

по Карпатському регіону капітальні інвестиції на збереження біорізноманіття  

і середовища існування у 2016 р., порівняно з 2007 р., збільшилися  

на 37,1 тис. грн (6,6 %). 

У динаміці поточних витрат підприємств, організацій, установ  

на збереження біорізноманіття і середовища існування у 2016 р., порівняно  

з 2007 р., в областях Карпатського регіону спостерігалися тенденції різної 

спрямованості (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Поточні витрати підприємств, організацій, установ  

на збереження біорізноманіття і середовища існування  

в областях Карпатського регіону, тис. грн* 

Область 2007 2010 2012 2013 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 7189,1 5225,4 15002 2304,9 14624 35400 41500 34310,9 5,8 

Івано-

Франківська 
8804,1 2288,1 2471,7 9547,4 6939,9 4100 5600 -3204,1 0,6 

Львівська 116,6 96,8 6392,9 7637,9 5834,2 5200 6400 6283,4 54,9 

Чернівецька 2359,7 4514,9 6398,5 6559,7 6191,9 9500 11800 9440,3 5,0 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

18470 12125 30265 26050 33590 54200 65300 46830,5 3,5 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

В цілому у 2016 р., порівняно з 2007 р., поточні витрати на збереження 

біорізноманіття і середовища існування збільшилися у Закарпатській області 

(21,8 млн грн), Львівській області (1,5 млн грн) та у Чернівецькій області 

(5,3 млн грн). У Івано-Франківській області у 2016 р., порівняно з 2007 р., 

поточні витрати підприємств, організацій, установ на збереження 

біорізноманіття і середовища існування зменшилися на 5,9 млн грн. 

Підвищення результативності фінансово-інвестиційного забезпечення 

комплексного природокористування значною мірою залежить  

від диверсифікації джерел фінансування природоохоронних та природо-
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експлуатаційних проєктів, що зменшить прояви втрат природної сировини  

та упередить еколого-деструктивні процеси. 

Значний потенціал у фінансово-інвестиційному забезпеченні проєктів 

комплексного природокористування полягає в збільшенні частки відрахувань 

природно-ресурсних та екологічних платежів у спеціальні фонди,  

що забезпечить їх прив’язку до конкретних цілей фінансування. Потребує 

удосконалення інституціонального підґрунтя процес залучення приватних 

інвестицій у проєкти, які забезпечать підвищення комплексності природо-

користування, через подальшу імплементацію угод публічно-приватного 

партнерства та реалізацію транскордонних природоохоронних проєктів. 

2.3. Оцінка еколого-економічної ефективності природокористування 

на основі комплексного підходу 

Вибір пріоритетів підвищення комплексності господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу має відштовхуватися від наявного рівня 

комплексного природокористування, що вимагає розроблення методичного 

інструментарію оцінки ефективності природокористування на основі 

комплексного підходу. Методичне забезпечення оцінювання рівня 

ефективності природокористування на основі комплексного підходу повинно 

охоплювати комплекс показників, які характеризують як економічні,  

так і екологічні характеристики господарського освоєння первинних  

природних ресурсів. 

На основі обґрунтованих у підрозділі 1.2 даного дослідження методичних 

засад оцінки розвитку комплексного природокористування проведено 

розрахунок відповідних коефіцієнтів, які з різних сторін характеризують 

ефективність процесу комплексного залучення природних ресурсів 

Карпатського регіону у сферу господарського обороту за видами економічної 

діяльності, які залучають первинні природні ресурси: сільське, лісове та рибне 

господарство; добувна промисловість і розроблення кар’єрів; водопостачання; 

каналізація, поводження з відходами (Додаток Р). 
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На початковому етапі проведено розрахунок та порівняльний аналіз 

динаміки коефіцієнта комплексності залучення первинних природних ресурсів 

у Карпатському регіоні та Україні за 2012–2016 рр. (рис. 2.9). Розраховувався 

як відношення доданої вартості видів економічної діяльності, які залучають 

первинні природні ресурси, до валового регіонального продукту. З метою 

порівняння рівня комплексності залучення первинних природних ресурсів  

до господарського обігу в областях Карпатського регіону з всеукраїнськими 

трендами коефіцієнт комплексності використання первинних природних 

ресурсів розраховувався в цілому по Україні, Карпатському регіону та в розрізі 

адміністративних областей даного регіону. 

 

Рис. 2.9. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта комплексності 

залучення первинних природних ресурсів у Карпатському регіоні та Україні  

за 2012–2016 рр.* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

В цілому по Україні та Карпатському регіону спостерігається позитивна 

тенденція до зростання цього коефіцієнта, навіть з переважанням значень 
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останнього. Таку динаміку було забезпечено за рахунок порівняно вищого 

рівня комплексності залучення первинних природних ресурсів у Чернівецькій 

та Івано-Франківській областях, які також мали тенденцію до зростання  

та переважання порівняно з іншими областями Карпатського регіону. 

Найнижчим рівнем комплексності залучення первинних природних ресурсів 

характеризується Львівська область, який в середньому у 1,5–2 рази відстає  

від Чернівецької області. Це свідчить про те, що Львівська область  

не використовує повною мірою наявний потужний природно-ресурсний 

потенціал для забезпечення подальшої поглибленої переробки та створення 

нових доданих вартостей. Нижчий рівень комплексності використання 

первинних природних ресурсів у Львівській області пояснюється також тим,  

що основним структуроутворюючим ядром соціально-економічного розвитку 

даного регіону є м. Львів, яке спеціалізується на розвитку інфраструктурних  

та сервісних галузей, які фактично не використовують первинну природну 

сировину. Квінтесенцією низького рівня комплексності використання 

природної сировини, зокрема через її утилізацією, стала львівська сміттєва 

криза. 

З метою імплементації позитивного досвіду стосовно підвищення рівня 

комплексності використання первинних природних ресурсів корисним є досвід 

Чернівецької області, яка не відзначається великою площею території  

та відповідно потужним природно-ресурсним потенціалом, але сприяє розвитку 

переробних виробництв, які становлять основу промислового комплексу  

цього регіону та забезпечують зростання валового регіонального продукту.  

Це пояснюється також наявністю значної кількості суб’єктів малого 

деревообробного підприємництва та збереженням переробних підрозділів  

на базі державних лісогосподарських підприємств. 

На наступному етапі розраховано та проведено порівняльний аналіз 

динаміки коефіцієнта ефективності комплексного залучення природних 

ресурсів у Карпатському регіоні та Україні за 2012–2016 рр. (рис. 2.10). Цей 

показник розраховувався шляхом ділення обсягу продукції видів економічної 
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діяльності, які залучають первинні природні ресурси, на обсяг доданої вартості 

видів економічної діяльності, які залучають первинні природні ресурси. 

 

Рис. 2.10. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта ефективності 

комплексного залучення природних ресурсів у Карпатському регіоні та Україні 

за 2012–2016 рр.* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Як бачимо з рисунку, за цим показником Карпатський регіон значно 

відстає від Україні в цілому. Особливо негативною є ситуація у Закарпатській 

області, хоча протягом аналізованого періоду в цьому регіоні відбувалося 

поступове зростання рівня ефективності комплексного залучення природних 

ресурсів. З іншого боку, значним негативом стало щорічне зниження рівня 

ефективності комплексного залучення природних ресурсів у Чернівецькій 

області, а також нестабільність його зміни у Львівській та Івано-Франківській 

областях. Все це підтверджує результати попереднього аналізу про те,  

що у Карпатському регіоні не забезпечується належного рівня комплексності 
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використання природних ресурсів порівняно з досягнутими показниками  

по Україні в цілому. 

Причин такої ситуації чимало, зокрема не сприяє розвитку комплексного 

природокористування прикордонний статус областей Карпатського регіону  

та спрямованість заготівельників або на експорт природної сировини  

у необробленому вигляді, або продукції з низьким ступенем обробки,  

що яскраво проявляється у сфері лісового господарства. Тобто можна 

констатувати, що Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області мають 

значні резерви підвищення ефективності комплексного залучення природних 

ресурсів у випадку подальшої розбудови власної переробної бази. Низький 

рівень ефективності комплексного залучення природної сировини  

у господарський обіг у Карпатському регіоні зумовлений також перманентним 

фінансовим дефіцитом суб’єктів природно-ресурсного підприємництва,  

що не дає їм можливості повною мірою фінансувати проєкти модернізації, 

реконструкції та технічного переоснащення основного капіталу природо-

експлуатаційних та переробних виробництв, а це не дає змоги нарощувати 

обсяги виробництва продукції з первинної природної сировини з високою 

доданою вартістю. Такий інвестиційний дефіцит зумовлений також 

неможливістю суб’єктів природно-ресурсного підприємництва повноцінно 

функціонувати на ринку позикового капіталу та отримувати кредитні ресурси 

за прийнятними процентними ставками. Органи місцевого самоврядування 

також не можуть повною мірою використовувати власний адміністративний  

та організаційний потенціал для стимулювання розвитку виробництв  

з поглибленої переробки природної сировини через нерозвиненість інституту 

державно-приватного партнерства. 

Важливе значення має також проведення порівняльного аналізу динаміки 

коефіцієнта поглибленої промислової переробки природних ресурсів  

у Карпатському регіоні та Україні за 2012–2016 рр. (рис. 2.11). Цей показник 

розраховувався шляхом ділення доданої вартості видів економічної діяльності, 

які здійснюють поглиблену промислову переробку природної сировини,  
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до обсягу доданої вартості видів економічної діяльності, які залучають 

первинні природні ресурси. Прикметною рисою є те, що і в цілому по Україні,  

і в цілому по Карпатському регіону у 2012–2016 рр. відбувається зменшення 

коефіцієнта поглибленої промислової переробки природної сировини. 

 

Рис. 2.11. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта поглибленої 

промислової переробки природних ресурсів у Карпатському регіоні та Україні 

за 2012–2016 рр.* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

В цілому по Україні у 2016 р., порівняно з 2012 р., даний коефіцієнт 

знизився з 0,399 до 0,310, по Карпатському регіону – з 0,352 до 0,280. В цілому 

у 2012–2016 рр. спостерігається тенденція зниження коефіцієнта поглибленої 

промислової переробки природних ресурсів у всіх областях Карпатського 

регіону. Це є надзвичайно негативним моментом, оскільки призводить 

фактично до виведення доданої вартості за кордон, що не дозволяє створювати 

нові робочі місця і підвищувати ефективність функціонування суміжних 
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виробництв. Незважаючи на те, що у Чернівецькій області спостерігається 

позитивна динаміка коефіцієнта комплексності залучення первинних ресурсів, 

вона відзначається найнижчим значенням коефіцієнта поглибленої промислової 

переробки природної сировини. Така ситуація пов’язана як зі спадщиною 

командно-адміністративної системи, яка відводила даному регіону роль 

потужного виробника сільськогосподарської та лісогосподарської продукції,  

а також з повільним оновленням техніко-технологічної бази наявних 

переробних виробництв та кволим створенням сучасної індустрії переробки 

природної сировини. 

Надалі на основі індексу Херфіндаля-Хіршмана проведено розрахунок  

та порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта концентрації видів комплексного 

природокористування у Карпатському регіоні та Україні за 2012–2016 рр. 

(рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта концентрації видів 

комплексного природокористування у Карпатському регіоні та Україні  

за 2012–2016 рр.* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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За рівнем концентрації видів комплексного природокористування  

на фоні всіх інших областей Карпатського регіону виділяється Чернівецька 

область. Якщо у 2012 р. коефіцієнт концентрації видів комплексного природо-

користування у Чернівецькій області становив 0,046, то у 2016 р. він 

підвищився до рівня 0,061. Вищий рівень концентрації видів комплексного 

природокористування у Чернівецькій області порівняно з іншими областями 

пояснюється тим, що основними природокористувачами в цій області 

виступають комплексні лісогосподарські підприємства, які фактично 

використовують основну частину природної сировини. Також в Чернівецькій 

області порівняно з іншими областями Карпатського регіону незначною  

є кількість суб’єктів аграрного підприємництва, що також великою мірою 

впливає на рівень концентрації комплексного природокористування. 

Нижчий рівень концентрації видів природокористування в інших 

областях пояснюється тим, що в них функціонує більша кількість суб’єктів 

природно-експлуатаційного та переробного підприємництва, зокрема малих 

форм природокористування та більш розвиненим є приватний сектор 

природокористувачів. З однієї сторони високий рівень концентрації видів 

комплексного природокористування створює можливості для подальших 

капітальних вкладень в модернізацію і оновлення індустрії господарського 

освоєння та переробки природної сировини, а з іншої – поглиблює 

нерівномірність запровадження методів та технологій комплексного природо-

користування та появу такого роду виробництв у найбільш депресивних 

адміністративних районах. 

Під впливом кон’юнктури світового та національного ринків, а також 

численнях екзогенних та ендогенних ризиків відбуваються зрушення  

в структурі видів комплексного природокористування. Тому наступний етап 

оцінки еколого-економічної ефективності природокористування на основі 

комплексного підходу передбачав розрахунок та порівняльний аналіз динаміки 

коефіцієнта зміни структури видів комплексного природокористування  

у Карпатському регіоні та Україні за 2012–2016 рр. (рис. 2.13). Цей показник 
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базується на основі лінійного коефіцієнта абсолютних структурних зрушень, 

який характеризує на скільки процентних пунктів у середньому відхиляється 

одна від іншої питома вага всіх частин обсягу виробництва виду економічної 

діяльності, який залучає первинні природні ресурси за досліджуваний період. 

 

Рис. 2.13. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта зміни структури 

видів комплексного природокористування у Карпатському регіоні та Україні  

за 2012–2016 рр.* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Як показують результати розрахунків, спостерігаються значні 

розходження в динаміці коефіцієнта зміни структури видів комплексного 

природокористування в цілому по Україні та в Карпатському регіоні. Якщо 

аналізувати всеукраїнський рівень, то чітко прослідковується тенденція  

в останні роки, порівняно з 2012 р., до скорочення відхилення між питомими 

вагами окремих виробництв, які залучають первинні природні ресурси.  

Це пов’язано з тим, що внаслідок введення численних інституціональних 

обмежень, насамперед, на вивіз за кордон необробленої деревини, 
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активізувалися процеси організації нових виробництв з переробки деревини,  

що значною мірою визначило варіаційний розмах між питомими вагами 

виробництв, які здійснюють залучення первинних природних ресурсів  

у господарський обіг. Виняток становить Львівська область, де в 2016 р. 

коефіцієнт зміни структури видів комплексного природокористування є значно 

вищим від аналогічних показників в інших областях Карпатського регіону. 

Зокрема у 2016 р. названий коефіцієнт у Львівській області становив 0,013,  

у Івано-Франківській – 0,001, Закарпатській – 0,003, Чернівецькій – 0,003. 

Тобто у Львівській області відбуваються суттєві зрушення у структурі 

видів комплексного природокористування як за рахунок введення додаткових 

потужностей з переробки деревини, так і за рахунок розбудови індустрії 

переробки деревних відходів та виготовлення паливних гранул і брикетів. 

Значний потенціал для пожвавлення структурних зрушень у секторі 

комплексного природокористування має Івано-Франківська область, де є також 

великі запаси лісосировини та значні хвостосховища відходів гірничорудного 

виробництва. Але низький рівень ділової активності та відсутність потужних 

центрів інвестування проєктів оновлення та модернізації індустрії 

комплексного використання природної сировини не дає можливості повною 

мірою використати сприятливі ресурсні передумови для нарощення обсягів 

виробництва у тих сегментах природно-ресурсного сектора регіонального 

господарського комплексу, які передбачають комплексний характер 

використання природно-ресурсного потенціалу. 

В умовах загострення конкурентної боротьби як на сировинних ринках, 

так і на ринках високотехнологічних товарів вагомою конкурентною перевагою 

окремих виробників виступає спеціалізація виробництва. Тому важливим 

етапом оцінки еколого-економічної ефективності природокористування  

на основі комплексного підходу є проведення розрахунку та порівняльного 

аналізу динаміки коефіцієнта спеціалізації видів комплексного природо-

користування у Карпатському регіоні та в Україні в цілому за 2012–2016 рр. 

(рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта спеціалізації видів 

комплексного природокористування у Карпатському регіоні та Україні  

за 2012–2016 рр.* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

В цілому адміністративні області Карпатського регіону випереджають 

регіони України в частині спеціалізації видів комплексного природо-

користування. 

Це стосується як першого, так і останнього року часового горизонту,  

який аналізується. Якщо у 2012 р. коефіцієнт спеціалізації видів комплексного 

природокористування в цілому по Україні становив 0,526, то по Карпатському 

регіону – 0,637. У 2016 р. аналогічні показники становили відповідно 0,599  

та 0,617. Серед областей Карпатського регіону за рівнем спеціалізації видів 

комплексного природокористування у 2012–2016 рр. виділяється Чернівецька 

та Закарпатська області, де у 2012 р. коефіцієнт спеціалізації комплексного 

природокористування відповідно становив 0,916 та 0,860, а у 2016 р. – 0,909  

та 0,818. Поглиблений рівень спеціалізації видів комплексного природо-
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користування у Чернівецькій та Закарпатській областях пов’язаний з тим,  

що в цих регіонах низький рівень концентрації інвестиційного капіталу  

і переважна більшість суб’єктів природо-експлуатаційного підприємництва,  

як правило, є спеціалізованими, оскільки вони не мають можливостей  

для диверсифікації виробничо-господарської діяльності. 

Важливим показником еколого-економічної ефективності комплексного 

природокористування є коефіцієнт локалізації видів комплексного природо-

користування, який характеризує наскільки більше розвиваються види 

комплексного природокористування в окремому регіоні порівняно  

з аналогічними видами по країні. Даний коефіцієнт розраховувався  

як відношення питомої ваги обсягу виробництва видів економічної діяльності 

регіону, які залучають первинні природні ресурси, у загальному обсязі 

виробництва регіону до питомої ваги обсягу виробництва видів економічної 

діяльності країни, які залучають первинні природні ресурси, у загальному 

обсязі виробництва країни. Тому на завершальному етапі розраховано  

та проведено порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта локалізації видів 

комплексного природокористування у Карпатському регіоні та Україні  

за 2012–2016 рр. (рис. 2.15). 

Результати розрахунків коефіцієнта локалізації видів комплексного 

природокористування в цілому по Україні та по областях Карпатського регіону 

показали, що у двох областях (Чернівецькій та Івано-Франківській) цей 

показник перевищує 1. У двох інших областях (Львівській та Закарпатській)  

він є нижчим 1, що свідчить про те, що рівень локалізації комплексних 

природокористувань в цих регіонах не відповідає тим природно-ресурсним 

передумовам, які є сприятливим майданчиком для комплекснішого освоєння 

місцевого природно-ресурсного потенціалу. Певне занепокоєння викликає  

факт того, що у Чернівецькій та Івано-Франківській областях у 2016 р., 

порівняно з 2012 р., відбулося зниження коефіцієнта локалізації видів 

комплексного природокористування. 
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Рис. 2.15. Порівняльний аналіз динаміки коефіцієнта локалізації видів 

комплексного природокористування у Карпатському регіоні та Україні  

за 2012–2016 рр.* 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

Зниження рівня локалізації видів комплексного природокористування  

у 2016 р., порівняно з 2012 р., у трьох областях Карпатського регіону  

(за винятком Львівської області) свідчить про те, що питома вага виробництв, 

побудованих на основі комплексного використання природної сировини, 

зменшується, але не за рахунок впровадження високотехнологічних 

виробництв, а за рахунок нарощення потенціалу роздрібної торгівлі  

та сервісних сегментів регіонального господарського комплексу. 

З викладеного вище, можна стверджувати наступне. 

1. Адміністративні області Карпатського регіону відзначаються високим 

значенням коефіцієнта комплексності залучення первинних природних ресурсів 

у господарський обіг, оскільки частка доданої вартості, яка створюється  

в галузях природно-ресурсного сектора, у валовому регіональному продукті  
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є значною у зв’язку з переважно аграрною, лісогосподарською та рекреаційною 

спеціалізацією даного регіону. Введення додаткових потужностей  

у переробному сегменті природно-ресурсного сектора, особливо у дерево-

обробній галузі, дозволить на порядок підвищити частку доданої вартості 

галузей природно-ресурсного сектора у валовому регіональному продукті,  

що забезпечить висхідний напрям в динаміці коефіцієнта комплексності 

залучення первинних природних ресурсів. 

2. Майже всі області Карпатського регіону відзначаються низьким, 

порівняно з середньоукраїнським, рівнем ефективності комплексного залучення 

природних ресурсів, що пояснюється високим рівнем енергомісткості 

виробництва, значними питомими витратами природної сировини, низьким 

рівнем переробки первинного природного ресурсу, а також надмірною 

звуженістю методів та технологій використання несировинних якостей 

природних екосистем. 

3. Прикметною рисою еколого-економічної ефективності комплексного 

природокористування у Карпатському регіоні є низький рівень промислової 

переробки природної сировини, що, у свою чергу, не забезпечує належної 

фіскальної та економічної віддачі залучених у господарський обіг первинних 

природних ресурсів, а також не дозволяє забезпечувати прийнятний рівень 

рентабельності виробництва продукції у переважній більшості фаз природно-

продуктового ланцюга. 

4. Важливим показником еколого-економічної ефективності 

комплексного природокористування є коефіцієнт концентрації видів 

комплексного природокористування. На основі порівняльного аналізу динаміки 

коефіцієнта концентрації видів комплексного природокористування  

у Карпатському регіоні встановлено, що на фоні всіх областей даного регіону 

та всеукраїнського рівня виділяється рівень концентрації видів комплексного 

природокористування у Чернівецькій області. У зв’язку із концентрацією 

індустрії господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу  

на незначній кількості великих підприємств, як правило, державних 
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лісогосподарських підприємств. Високий рівень концентрації видів 

комплексного природокористування для практики господарювання 

Карпатського регіону означає мінімально можливе використання усіх 

корисностей природних екосистем у господарському обігу. 

5. Адміністративні області Карпатського регіону в останні роки 

відзначаються вищим значенням коефіцієнта зміни структури видів 

комплексного природокористування порівняно з всеукраїнським рівнем.  

Це пов’язано зі створенням суб’єктів малого підприємництва у сфері 

оброблення деревини, формуванням суб’єктів зеленого та сільського туризму, 

подальшим розвитком інституціональних суб’єктів рекреаційної діяльності, 

розвитком малої гідроенергетики. Значною мірою високе значення коефіцієнту 

зміни структури видів комплексного природокористування у Карпатському 

регіоні пов’язане з тим, що інституціональні перетворення у сфері 

природокористування тут відбуваються більш прискореними темпами,  

ніж в інших регіонах України. 

6. Адміністративні області Карпатського регіону порівняно  

з всеукраїнським рівнем відзначаються вищим значенням коефіцієнта 

спеціалізації видів комплексного природокористування, що пов’язано  

з неможливістю переважної більшості суб’єктів природно-ресурсного 

підприємництва диверсифікувати свою діяльність. Водночас, високий рівень 

спеціалізації дає можливість оптимізувати виробництво та покращити техніко-

технологічні та екологічні характеристики продукції, виготовленої на основі 

господарського освоєння окремих складових природно-ресурсного потенціалу. 

7. Високе значення коефіцієнта локалізації видів комплексного природо-

користування у Карпатському регіоні пов’язане з тим, що процеси 

деіндустріалізації та згортання виробництва в хімічній індустрії створили 

передумови для того, щоб основною структуроутворюючою ланкою 

господарського комплексу стали виробництва у сфері господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу. Саме ці виробництва за умови формування 



147 

належного інституціонального підґрунтя можуть стати базовим чинником 

соціально-економічного піднесення Карпатського регіону. 

Висновки до розділу 2 

1. Встановлено, що умови господарського освоєння природно-ресурсного 

потенціалу та екологічна ситуація в областях Карпатського регіону 

відзначаються численними природо-руйнівними та еколого-деструктивними 

процесами, що вимагає переведення природно-ресурсного сектору 

господарського комплексу Карпатського регіону на модель комплексного 

природокористування. Відправним пунктом впровадження методів, способів  

та технологій комплексного природокористування має виступати врахування 

основних тенденцій залучення окремих видів природних ресурсів  

у господарський обіг, а також особливостей господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу в гірській місцевості. 

2. Визначено, що процеси землекористування у Карпатському регіоні 

відзначаються прикметними рисами у зв’язку з тим, що питома вага земель 

сільськогосподарського призначення в загальній структурі земельного фонду  

є значно нижчою, порівняно з переважною більшістю областей України. 

Структура сільськогосподарських угідь в адміністративних областях 

Карпатського регіону свідчить про наявність сприятливих природно-ресурсних 

передумов для нарощення кормової бази відновлення традиційного для даного 

регіону потенціалу тваринництва. 

3. Виявлено, що адміністративно-територіальні одиниці Карпатського 

регіону відзначаються значною площею лісів та інших лісовкритих площ,  

які становлять значну питому вагу в загальній земельній площі. Так, площа 

лісів та інших лісовкритих площ в Закарпатській області становила 

724,0 тис. га, що складає 56,8 % від загальної земельної площі. Відповідні 

показники у Івано-Франківській області становили 635,7 тис. га та 45,6 %,  

у Львівській – 694,7 тис. га та 31,8 %, у Чернівецькій – 257,9 тис. га та 31,9 % 

відповідно. Це створює сприятливі передумови для розширеного відтворення 
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лісогосподарського виробництва, нарощення обсягів виробництва у дерево-

обробній галузі, розширення потужностей рекреаційного лісокористування  

та побічного лісокористування. 

4. Встановлено, що обсяги продукції лісового господарства  

в Карпатському регіоні протягом 1997–2016 рр. відображали висхідний тренд, 

що пов’язано із збільшенням обсягів вирубки лісів та зростанням інфляції.  

В загальному за роками цей показник становив: у 1997 р. – 90,4 млн грн,  

у 2000 р. – 192,3, у 2008 р. – 738,9, у 2014 р. – 1803,7, у 2016 р. – 2408,5 млн грн. 

Обсяги продукції лісового господарства в Карпатському регіоні у 2016 р., 

порівняно з 2008 р., зросли на 1669,6 млн грн або на 226 %. 

5. Визначено, що левова частка екологічних проблем у Карпатському 

регіоні зумовлена тим, що у всесоюзному поділі праці до 1992 р. цей регіон 

відігравав роль потужного центра хімічної індустрії, що вимагало формування 

сучасної природоохоронної інфраструктури з метою упередження негативного 

впливу на атмосферне повітря. Спад виробництва у хімічній індустрії  

та фактичний демонтаж окремих підприємств сприяли зменшенню обсягів 

шкідливих викидів в атмосферне повітря, але призвели до розосередженості 

джерел негативного впливу на навколишнє природне середовище. 

6. Дослідження показали, що в динаміці фінансово-інвестиційного 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього природного середовища у Карпатському регіоні 

спостерігаються лише номінальні позитивні зрушення. Висхідний тренд  

має місце в динаміці капітальних інвестицій та поточних витрат природо-

охоронного спрямування у фактичних цінах, тобто з урахуванням інфляційних 

коливань. Якщо ж проаналізувати даний вид капітальних інвестицій  

та поточних витрат підприємств, організацій, установ Карпатського регіону  

у порівняних цінах 2006 р., то висхідної тенденції не спостерігається. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

3.1. Цілі та завдання комплексного природокористування на еколого-

економічних засадах 

Забезпечення комплексного природокористування як у цілому в Україні, 

так і в окремих регіонах є надзвичайно ускладненим через багаторічне 

домінування галузевих пріоритетів у господарському освоєнні природно-

ресурсного потенціалу. Саме цей фактор стимулював процеси максимально 

можливого залучення природних ресурсів у господарський обіг, що призвело 

до руйнації природних екосистем, погіршило самовідтворювальну здатність 

численних ландшафтів та біогеоценозів та у підсумку погіршило екологічну 

ситуацію в Україні в цілому. В окремих сегментах природно-ресурсного 

сектора й надалі продовжується марнотратне використання природної 

сировини, що виступає ресурсною базою продуктово-переробних ланцюгів 

національного господарства і визначає сировинну спрямованість українського 

експорту. 

Важливим детермінантом обґрунтування цілей комплексного 

природокористування також виступає необхідність забезпечення 

компліментарності між пріоритетами раціоналізації природокористування в 

Україні та базовими положеннями міжнародних природоохоронних конвенцій. 

Процес цілепокладання у комплексному природокористуванні має також 

корелювати з програмою імплементації природоохоронних директив 

Європейського Союзу, що є складовою частиною Угоди між Україною та 

Європейським Союзом. Досягнення очікуваних результатів стосовно переводу 

діяльності природокористувачів на принципи комплексності стане можливим за 

умови узгодження цілей комплексного природокористування на 

загальнодержавному і регіональному рівнях, а також на рівні безпосередніх 

природокористувачів. 
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З метою уникнення інституціональних розривів між цілями комплексного 

природокористування на різних таксономічних рівнях доцільним є теоретико-

методологічне обґрунтування регіональної політики комплексного природо-

користування, побудованої на еколого-економічних засадах, що сформує 

необхідне організаційне і ресурсне забезпечення досягнення конкретних цілей 

комплексного природокористування. 

Обґрунтування цілей та завдань комплексного природокористування  

має відштовхуватися від його основних складових, що стосуються 

використання сировинного та несировинного компонентів природно-

ресурсного потенціалу, а також залучення у господарський обіг природної 

сировини в якості джерела енергії і продукування екосистемних послуг. 

Комплексне природокористування означає максимізацію корисностей  

від господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу на всіх фазах 

відтворювальних ланцюгів без нанесення шкоди довкіллю. Зокрема 

першочергового значення набуває формування такого режиму природо-

користування, за якого господарське освоєння окремого виду природної 

сировини та несировинних якостей природно-ресурсного потенціалу 

відбувається без нанесення деструктивного впливу іншим видам природної 

сировини у межах ареалу, ландшафту чи біогеоценозу (рис. 3.1). 

Для прикладу: використання лісосічного фонду, особливо в гірській 

місцевості, не має створювати загрози послабленню середовище-

відтворювальних та берегоукріплювальних функцій лісів, що може викликати 

зсуви ґрунту, посилити еколого-деструктивну дію паводків та повеней,  

а також погіршити гідрологічний режим територій. 

Комплексне природокористування не варто зводити лише  

до збалансування і раціоналізації господарського освоєння природно-

ресурсного потенціалу шляхом видобутку природної сировини чи використання 

інших способів залучення у господарський обіг, а відслідковувати зміну 

матеріально-речової субстанції природного ресурсу на всіх фазах продуктово-

переробних ланцюгів, щоб мінімізувати втрати у зв’язку з несправністю  
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та спрацьованістю виробничого устаткування. Конкретним прикладом може 

бути наявність декількох стадій переробки деревини, що супроводжуються 

утворенням відходів деревообробки (кускових відходів, стружки та тирси), 

утилізація яких дасть змогу зменшити втрати цінної сировини і підвищити 

рівень прибутковості бізнесу в цілому. 

Складовою комплексного природокористування є також використання 

природного ресурсу без його вилучення в якості джерела енергії під час 

збереження його самопідтримуючих та самовідтворюючих функцій,  

що не порушуватиме цілісності та стійкості природних екосистем. Проявом 

даної складової комплексного природокористування є використання гідро-

енергетичного потенціалу гірських річок, що супроводжується спорудженням 

об’єктів малої гідроенергетики. Дотримання науково обґрунтованих норм 

будівництва та експлуатації об’єктів малої гідроенергетики дозволить 

отримувати енергію з порівняно невисокими витратами і при цьому 

забезпечувати мінімальний рівень техногенного впливу на природні водні 

джерела. Джерелами виробництва енергії також можуть слугувати органічні 

відходи та вторинна природна сировина, що утворюються в процесі виробничо-

господарської діяльності суб’єктів природно-ресурсного підприємництва. 

Використання твердих та рідких відходів у якості сировини для виробництва 

біологічного палива в умовах нарощення потужностей сільськогосподарського 

виробництва та урізноманітнення форм і методів освоєння мінерально-

сировинного, земельно-ресурсного та водно-ресурсного потенціалу є критично 

необхідною складовою комплексного природокористування, що даватиме 

можливість отримувати енергію з вторинної природної сировини і зберігати  

у стані стійкості унікальні ландшафти та біогеоценози. 

Вагомою складовою комплексного природокористування і, водночас, 

фактором капіталізації природно-ресурсних активів є максимізація 

продукування природними комплексами екосистемних послуг із метою 

посилення дії середовищезахисних, природовідтворювальних та упереджуючих 

руйнацію екосистем процесів. 
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Рис. 3.1. Компліментарність складових комплексного природокористування та Цілей сталого розвитку 2016–2030* 

Примітка. Розроблено автором 

Базові складові комплексного природокористування 

I складова 

«Господарське освоєння 

(видобуток, вилучення, 

користування) окремого виду 

природної сировини  

та несировинних якостей 

природно-ресурсного потенціалу 

без нанесення деструктивного 

впливу (забруднення, 

виснаження, деградація) іншим 

видам природної сировини  

в межах ареалу, ландшафту  

чи біогеоценозу» 

II складова 

«Залучення природної 

сировини  

та несировинних 

складових природно-

ресурсного потенціалу  

у продуктово-переробні 

ланцюги  

із забезпеченням 

мінімальних втрат 

природного ресурсу при 

зміні його матеріально-

речової субстанції» 

III складова 

«Використання 

природного ресурсу 

без його вилучення  

в якості джерела 

енергії при 

збереженні його 

самопідтримуючих 

та самовідтворюючих 

функцій» 

IV складова 

«Постадійне та пофазне 

упорядкування систем поводження  

з вторинною природною сировиною 

та іншими видами відходів  

як резервами нарощення 

матеріальних ресурсів та сировини 

для виробництва біологічного 

палива, а також для використання  

в інших цілях, пов’язаних  

із реалізацією проєктів 

ресурсозбереження  

та енергоефективності» 

V складова 

«Створення умов  

для максимально 

можливого продукування 

природними комплексами 

екосистемних послуг,  

що забезпечить посилення 

середовищезахисних, 

природовідтворювальних 

та упереджуючих 

руйнацію екосистем 

процесів» 

Цілі Сталого Розвитку 2016–2030 

 

Ціль 6 

«Забезпечення наявності 

та сталого управління 

водними ресурсами  

і санітарією» 

Ціль 7 

«Забезпечення 

доступу до 

сучасних 

джерел  

енергії» 

Ціль 12 
«Забезпечення 

переходу до 

раціональних моделей 

споживання  

і виробництва» 

Ціль 13 

«Вжиття 

невідкладних заходів 

щодо боротьби  

із зміною клімату» 

Ціль 14 

«Збереження 

морських 

ресурсів» 

Ціль 15 

«Захист та 

відновлення 

екосистем  

суші» 
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Чим менш виснажливим і природо-руйнівним є використання природної 

сировини, тим більший потенціал мають біогеоценози стосовно продукування 

екосистемних послуг, що дозволяє упереджувати комплекс еколого-

деструктивних процесів, пов’язаних із руйнацією екосистем і розвивати галузі 

діяльності, побудовані на використанні несировинних корисностей природних 

комплексів, зокрема рекреаційну індустрію, сільський та зелений туризм. 

Також екосистемними послугами можна вважати природоохоронну еколого-

стабілізаційну функцію захисних лісосмуг і водоохоронних зон, позитивну  

дію природної ренатуралізації в частині зміцнення стійкості ландшафтів  

та біогеоценозів. 

Перераховані складові комплексного природокористування корелюють  

із окремими Цілями сталого розвитку 2016–2030, зокрема тими, що стосуються 

забезпечення наявності та сталого управління водними ресурсами і санітарією, 

забезпечення доступу до сучасних джерел енергії, забезпечення переходу  

до раціональних моделей споживання, вжиття невідкладних заходів щодо 

боротьби із зміною клімату, збереження морських ресурсів та захисту  

і відновлення екосистем суші. 

Імплементація вказаних Цілей сталого розвитку 2016–2030 у вітчизняну 

практику регулювання природокористування дозволить надати пріоритетам 

комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу необхідне 

інституціональне підґрунтя для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій 

у реалізацію середовищезахисних, природовідтворюючих та упереджуючих 

еколого-деструктивний техногенний та антропогенний вплив на довкілля 

заходів. Виходячи з перерахованих Цілей сталого розвитку 2016–2030,  

що безпосередньо стосуються застосування комплексного підходу  

до використання природно-ресурсного потенціалу, мають формуватися цілі 

комплексного природокористування і отримати конкретизацію  

як у національній, так і в регіональній політиці регулювання природо-

користування. Виходячи з особливостей утворення, відтворення та відновлення 

природно-ресурсного потенціалу, а також техніко-технологічних умов 
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залучення природної сировини у відтворювальний процес, а також впливу 

масштабів та темпів природокористування на соціально-економічний розвиток, 

слід виділити наступні групи цілей комплексного природокористування: 

виробничо-технічні, соціально-економічні та еколого-економічні (рис. 3.2). 

Прикметною рисою комплексного природокористування є те, що цілі пов’язані 

з максимізацією обсягів залучення природної сировини у господарський обіг 

корелюють із зменшенням її втрат у процесі зміни матеріально-речової 

субстанції природного ресурсу. Тому максимізація залучення природної 

сировини та несировинних якостей до господарського обігу має обов’язково 

доповнюватися зменшенням рівня питомих витрат природної сировини, 

підвищенням рівня утилізації вторинної природної сировини та максимізацією 

надання екосистемних послуг біогеоценозами. 

Виробничо-технічні цілі комплексного природокористування 

найбільшою мірою реалізуються на рівні діяльності безпосередніх 

природокористувачів за наявності відповідної системи стимулів прямої  

та непрямої дії. Тому чітка специфікація таких стимулів має виступати 

складовою регіональної політики комплексного природокористування.  

В останні періоди, у зв’язку з вичерпанням цінних видів природної сировини  

і відповідно їх подорожчанням, підвищується актуальність зростання рівня 

утилізації вторинної природної сировини через впровадження сучасних 

технологій безвідходного та маловідходного виробництва, що також потребує 

суттєвого нарощення інвестиційних вливань у модернізацію та реконструкцію 

основного капіталу природокористувачів. Важливе значення має також 

впровадження таких технологічних процесів, що дозволятимуть зменшувати 

витрати природної сировини на виробництво одиниці продукції і тим самим 

зменшуватиметься потреба в додатковому освоєнні природно-ресурсного 

потенціалу, що виступає важливим чинником зміцнення стійкості ландшафтів 

та біогеоценозів. 
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Рис. 3.2. Цілі та завдання комплексного природокористування на еколого-економічних засадах* 

Примітка. Розроблено автором 

Цілі комплексного природокористування 

виробничо-економічні соціально-економічні еколого-економічні 

максимізація залучення природної 

сировини та несировинних якостей  

до господарського обігу 

підвищення рівня утилізації  

вторинної природної сировини 

зменшення рівня питомих витрат 

природної сировини 

максимізація надання екосистемних  

послуг біогеоценозами 

збільшення надходжень рентної плати 

за спеціальне природокористування  

до бюджетів різного рівня 

формування фондів відтворення  

природно-ресурсного потенціалу 

зростання доходів  

домогосподарств 

покращення еколого-економічних 

характеристик довкілля 

збереження біорізноманіття 

нарощення асиміляційного потенціалу 

Завдання комплексного природокористування 

Забезпечення еколого-економічної та соціальної ефективності комплексного природокористування 

формування систем інтегрованого управління природними ресурсами 

імплементація природоохоронних директив ЄС та апроксимація вітчизняних екологічних норм та стандартів до європейських 

розроблення та реалізація регіональних та місцевих програм комплексного природокористування 

формування комунального сектора в галузі господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу 

укладання угод публічно-приватного партнерства 
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Виходячи з останніх трендів впровадження методів та технологій 

комплексного природокористування, виробничо-економічною ціллю 

комплексного природокористування є максимізація надання екосистемних 

послуг біогеоценозами, що може бути досягнутим за умови невиснажливого  

та збалансованого залучення природної сировини до господарського обігу. 

Соціально-економічними цілями комплексного природокористування слід 

розглядати збільшення надходжень рентної плати за спеціальне природо-

користування до бюджетів різного рівня, формування фондів відтворення 

природно-ресурсного потенціалу та зростання доходів домогосподарств  

від ефективнішого використання місцевого природно-ресурсного потенціалу. 

Збільшення надходжень рентної плати за спеціальне природокористування 

(рентна плата за користування надрами, рентна плата за спеціальне 

використання води, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів) 

залежить від адекватної ідентифікації реальних обсягів господарського 

освоєння природно-ресурсного потенціалу. Важливою складовою рентного 

регулювання є перегляд нормативів плати за використання одиниці природної 

сировини у відповідності із загальносвітовими тенденціями та виходячи  

із середнього рівня витрат на господарське освоєння природно-ресурсного 

потенціалу. 

Також потребує диверсифікації перелік платежів за спеціальне природо-

користування, щоб подолати надмірну уніфікованість видів вилучення 

природно-ресурсної ренти та охопити максимальну кількість трансакцій, 

пов’язаних із купівлею-продажем природної сировини. Водночас, важливою 

соціально-економічною ціллю забезпечення комплексного природо-

користування є удосконалення міжбюджетного розподілу рентної плати  

за спеціальне природокористування у бік збільшення частки відрахувань  

у бюджети місцевого самоврядування, щоб максимальною мірою наблизити 

акумуляцію природних платежів до конкретних проблем раціоналізації 

використання місцевого природно-ресурсного потенціалу. Підвищення дієвості 

концентрації природно-ресурсної ренти на рівні місцевих бюджетів 
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забезпечуватиметься формуванням місцевих спеціальних фондів відтворення 

природно-ресурсного потенціалу, що забезпечить цільове використання 

природно-ресурсних платежів і збільшить тим самим потік фінансових ресурсів 

у відтворення природно-ресурсного потенціалу. 

Виходячи з того, що переважна більшість сільських домогосподарств 

безпосередньо займається господарським освоєнням природно-ресурсного 

потенціалу через використання земель у сільськогосподарському виробництві, 

заготівлю ягід та грибів, необхідним є застосування комплексу регуляторних 

підойм, що дадуть можливість ув’язати збільшення доходів сільських 

домогосподарств від освоєння місцевого природно-ресурсного потенціалу  

та раціональнішого використання місцевої природної сировини, що може бути 

досягнутим за умови здійснення компенсаційних виплат домогосподарствам  

за примноження природно-ресурсного потенціалу. 

Еколого-економічними цілями комплексного природокористування 

виступають: покращення еколого-економічних характеристик довкілля, 

збереження біорізноманіття та нарощення асиміляційного потенціалу. 

Покращення еколого-економічних характеристик довкілля досягається  

за рахунок ефективної системи моніторингу за темпами і масштабами 

використання природних ресурсів, насамперед, вичерпних, що формує 

інформаційну базу для застосування регуляторного впливу зі сторони держави 

на природокористувачів у частині своєчасного відтворення окремих видів 

природної сировини. Збереження біорізноманіття забезпечує комплексний 

характер відтворення окремих компонентів природно-ресурсного потенціалу  

і створює передумови для нарощення комплексу надання екосистемних  

послуг, що, водночас, сприяє покращенню середовищезахисних, природо-

відтворювальних та асиміляційних характеристик основних складових 

природно-ресурсного потенціалу. В умовах тривалого антропогенного  

та техногенного впливу на природні комплекси енергомісткого виробничого 

комплексу виникає необхідність у нарощенні асиміляційного потенціалу 
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територій, що дасть можливість поглинати більші об’єми вуглекислого газу  

і нарощувати емісію кисню. 

Цілі комплексного природокористування мають отримати конкретизацію 

в специфікації завдань, що безпосередньо пов’язані зі створенням виробничо-

технічних та організаційно-економічних умов забезпечення комплексного 

характеру використання природно-ресурсного потенціалу з метою уникнення 

прецедентів виснажливого використання окремих видів природної сировини. 

Враховуючи складність переведення існуючих систем господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу на принципи комплексності і виходячи  

із необхідності збереження і відтворення всіх без винятку видів природних 

ресурсів в межах ландшафту і біогеоценозу, одним із основних завдань 

комплексного природокористування є формування систем інтегрованого 

управління природними ресурсами, що підтвердили свою результативність  

у високорозвинених країнах. 

Інтегроване управління природними ресурсами дасть змогу на основі 

визначених критеріїв та індикаторів забезпечувати збалансоване  

та невиснажливе використання природних ресурсів на певній території,  

не порушуючи їх середовищезахисних та природовідтворюючих характеристик. 

Дієвість інтегрованого управління природними ресурсами визначається 

темпами інтеграції сільського, лісового та водного господарства, а також 

дотриманням критично-необхідних пропорцій використання природних 

ресурсів, що концентруються на певному ареалі. 

Завдання формування систем інтегрованого управління природними 

ресурсами безпосередньо пов’язане з імплементацією природоохоронних 

директив ЄС та апроксимацією вітчизняних норм та стандартів  

до європейських, що дасть можливість кращі практики комплексного природо-

користування, що мають місце у високорозвинених країнах, поступово 

перенести у практику господарювання вітчизняних природокористувачів. 

Складність імплементації природоохоронних директив ЄС пов’язується з тим, 

що до цього процесу мають бути залучені не лише державний та комунальний 
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сектори, але й корпоративний сектор. З огляду на це, має бути відпрацьовано 

механізм непрямого державного впливу на підприємницькі структури в частині 

дотримання природоохоронних критеріїв та індикаторів, що визнані світовим 

співтовариством та закріплені базовими положеннями міжнародних природо-

охоронних конвенцій. Однією з найбільш важливих складових імплементації 

природоохоронних директив та впровадження європейських регламентів якості 

та безпечності є впровадження технологій екологічно чистого виробництва,  

що дозволить раціональніше використовувати сільськогосподарські угіддя, 

здійснювати комплекс агролісомеліоративних та водоохоронних заходів,  

що в підсумку підвищить рівень комплексності використання природно-

ресурсного потенціалу окремих територій. 

У спектрі завдань комплексного природокористування, як і в попередні 

періоди, чільне місце займає розроблення та реалізація регіональних  

і місцевих програм комплексного природокористування, що підвищує дієвість 

ув’язки цілей підвищення рівня комплексності використання окремих видів 

природних ресурсів з наявним ресурсним потенціалом та організаційними 

можливостями. Також програмний метод забезпечення комплексного природо-

користування дає можливість чіткіше виокремлювати проблемні моменти 

збереження та відтворення окремих видів природних ресурсів і тим самим 

ефективніше усувати прояви марнотратного та розбалансованого використання 

окремих видів природної сировини. 

В умовах поглиблення децентралізації влади та реформи місцевого 

самоврядування, що передбачають перенесення центру тяжіння у діловій 

активності на рівень територіальних громад, набуває важливого значення  

в спектрі завдань комплексного природокористування вирішення завдання, 

пов’язаного з формуванням комунального сектора в галузі господарського 

освоєння природно-ресурсного потенціалу. Передача окремих видів природних 

активів, що перебувають у державній власності, у комунальну власність 

розширює можливості територіальних громад щодо ефективнішого залучення 

природно-ресурсного потенціалу у господарський обіг і забезпечення  
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при цьому необхідних темпів відтворення і примноження природних багатств, 

що перейшли у власність громади. 

Збільшення комунального сектора в галузі господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу вимагає урізноманітнення організаційно-

правових форм залучення природних ресурсів у відтворювальний процес,  

що дозволять враховувати інтереси місцевого населення, дотримуватися 

законодавчо закріплених індикаторів раціонального природокористування  

та створювати зацікавленість приватного бізнесу в інвестуванні природо-

облаштувальних, природоохоронних, природоперетворюючих проєктів. Такою 

організаційно-правовою формою природогосподарювання виступає публічно-

приватне партнерство, що передбачає укладання угод між державним 

(комунальним) партнером та суб’єктом підприємницької діяльності стосовно 

реалізації конкретного підприємницького проєкту, зокрема інфраструктурного 

облаштування територій, на основі поєднання ресурсного потенціалу названих 

партнерів на принципах платності та строковості. 

Перераховані цілі та завдання комплексного природокористування  

в цілому охоплюють основні проблемні моменти господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу у загальноукраїнському масштабі,  

але не враховують повною мірою весь спектр регіональних особливостей 

залучення природних ресурсів у господарський обіг. Більше того, забезпечення 

комплексного природокористування в окремих сегментах природно-ресурсного 

сектора національного господарства пов’язані як з об’єктивними, так  

і суб’єктивними факторами формування і реалізації екологічної та природно-

ресурсної політики. 

Особливо ускладненим є формування цілей комплексного природо-

користування у Карпатському регіоні, де значний детермінуючий вплив  

на рівень комплексності використання природно-ресурсного потенціалу 

здійснюють ускладнені природно-кліматичні та природно-ресурсні умови 

господарювання, зумовлені специфікою гірських територій, а також 

виснажливим використанням окремих складових природно-ресурсного 
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потенціалу, що інтенсифікувало процеси виникнення повеней і паводків  

та здійснило згубний вплив на умови здійснення сільськогосподарського 

виробництва та інших видів природо-експлуатаційної діяльності (рис. 3.3). 

Виходячи з цих міркувань і з метою конкретизації цілей комплексного 

природокористування, варто конкретизувати пріоритети підвищення рівня 

комплексності використання природно-ресурсного потенціалу у Карпатському 

регіону в розрізі лісовиробничого, сільськогосподарського, водо-

господарського, мінерально-сировинного комплексів, а також індустрії 

поводження з відходами. Індустрія поводження з відходами виокремлюється  

на ряду з окремими сегментами природно-ресурсного сектора у зв’язку  

з надмірною ускладненістю процесів складування, утилізації та захоронення 

промислових та побутових відходів. 

Цілями комплексного природокористування у лісовиробничому 

комплексі, який охоплює лісове господарство та деревообробку,  

є впровадження методів та технологій соціального та наближеного до природи 

лісівництва; підвищення дієвості надання лісовими біогеоценозами 

екосистемних послуг; підвищення обсягів виробництва деревного палива; 

нарощення обсягів заготівлі другорядних лісових матеріалів та побічних 

лісокористувань; збільшення протяжності лісових доріг, а також  

їх альтернативне використання через включення до рекреаційної мережі. 

Перераховані цілі комплексного природокористування сприятимуть усуненню 

проявів марнотратного використання лісоресурсного потенціалу  

та забезпечуватимуть компліментарність пріоритетів діяльності постійних 

лісокористувачів із пріоритетами розвитку поселень, що розміщенні в місцях 

концентрації лісового фонду. Розбудова індустрії утилізації вторинної деревної 

сировини сприятиме використанню лісосічних відходів та відходів дерево-

обробки у виробництві паливних ресурсів, а також зменшить обсяги спалення 

даного виду відходів, що сприятиме скороченню емісії вуглекислого газу  

у навколишнє природне середовище. 
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Рис. 3.3. Цілі комплексного природокористування у Карпатському регіоні та інституціональне підґрунтя  
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Створення умов для нарощення обсягів заготівлі другорядних лісових 

матеріалів та побічних лісокористувань сприятиме підвищенню ефективності 

діяльності постійних лісокористувачів та зростанню доходів місцевого 

населення, що в підсумку зводитиме до мінімуму прояви самовільних рубок,  

у зв’язку з низьким рівнем доходів місцевого населення. Включення лісових 

доріг у рекреаційну мережу надасть значного поштовху розвитку зеленого 

туризму на основі використання лісових біогеоценозів, що забезпечить 

підвищення рівня капіталізації лісового господарства в цілому. 

Формування набору цілей комплексного природокористування  

у сільськогосподарському комплексі Карпатського регіону, з однієї сторони, 

пов’язано з ризиковими умовами ведення сільськогосподарського виробництва, 

а з іншої – згубним впливом структурного перегину, який стався в 90-х рр. 

минулого століття, на природні екосистеми. З огляду на це, основними цілями 

комплексного природокористування у сільськогосподарському комплексі 

Карпатського регіону є: повернення до традиційної для даної зони сільсько-

господарської спеціалізації, що найбільшою мірою відповідає наявним 

природно-кліматичним умовам господарювання; пріоритетний розвиток 

індустрії виробництва екологічно чистої продукції тваринництва з огляду  

на наявність екологічно безпечної кормової бази та значну площу покинутих  

та самозаліснених сільськогосподарських угідь. 

Виходячи з того, що сільськогосподарське виробництво концентрується 

на схилових землях і недотримання науково обґрунтованого комплексу 

агротехнічних заходів призводить до змиву родючого шару ґрунту, масове 

впровадження ґрунтозахисних систем землеробства, насамперед, на силових 

землях має увійти до спектру цілей комплексного природокористування  

у сільськогосподарському комплексі Карпатського регіону. Виходячи з того, 

що значна площа сільськогосподарських угідь у Карпатському регіоні 

піддалася природній натуралізації і сформувалися передумови для розвитку 

сільського та зеленого туризму, однією із цілей комплексного природо-

користування має стати диверсифікація діяльності сільських домогосподарств 
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через використання унікальних природно-ресурсних передумов у несільсько-

господарських цілях. 

Вибір цілей комплексного природокористування у водогосподарському 

комплексі Карпатського регіону значною мірою детермінується високим рівнем 

запасів водних ресурсів та водності річок, що, поряд із позитивними моментами 

в частині водозабезпеченості, несе значні ризики відносно можливого 

затоплення як сільськогосподарських угідь, так і населених пунктів. З огляду  

на це, основними цілями комплексного природокористування у водо-

господарському комплексі мають стати: налагодження моніторингу стану 

комунальних водопроводів та інших водогосподарських систем; тотальне 

відведення в натурі водоохоронних зон навколо водних об’єктів; упередження 

перезволоження ґрунтів схилу поверхневого стоку; запобігання забрудненню 

річок аварійними скидами зі шламосховищ гірничодобувних підприємств; 

будівництво малих гідроелектростанцій. 

З огляду на практику використання гідроенергетичного потенціалу 

гірських річок, в останні роки набуває особливої актуальності розроблення 

інструментарію державного та громадського контролю за дотриманням 

еколого-економічних вимог під час будівництва об’єктів малої гідроенергетики. 

Також перераховані цілі комплексного природокористування у водо-

господарському комплексі мають узгоджуватися з пріоритетами імплементації 

водоохоронних директив, що стосуються захисту ґрунтових та підземних вод,  

а також упередження попадання у природні водні об’єкти азотовмісних сполук. 

Під час формування цілей комплексного природокористування  

у мінерально-сировинному комплексі Карпатського регіону необхідно 

виходити з того, що даний регіон характеризується тривалим періодом 

освоєння місцевого мінерально-сировинного потенціалу і відповідно 

спрацьованістю матеріально-технічної бази надрокористування,  

що найбільшою мірою і зумовлює негативний вплив видобутку корисних 

копалин на навколишнє природне середовище. З огляду на сказане, основними 

цілями комплексного природокористування у мінерально-сировинному 
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комплексі виступають: екологізація гірничо-видобувного виробництва; 

врахування під час розробки нових родовищ корисних копалин сейсмічної 

активності надр; упередження проявів самовиливу нафти і мінералізованих вод 

на територіях старих нафтопромислів; упередження постійних фонових витоків 

природного газу; усунення проявів попадання у водоносні горизонти 

неочищених вод під час поглинання бурових розчинів. Досягнення 

перерахованих цілей комплексного природокористування у мінерально-

сировинному комплексі значною мірою ускладнюється неконтрольованою 

діяльністю окремих корпоративних структур, що вже тривалий період  

не дотримувалися загальновизнаних індикаторів екологічної безпеки видобутку 

корисних копалин та поводження з відходами нафтопереробки. 

Як показує досвід останніх років, суттєве погіршення стану 

навколишнього природного середовища у Карпатському регіоні значною мірою 

зумовлене другорядністю вирішення проблем розбудови індустрії поводження  

з відходами, що призвело до виникнення Грибовицької трагедії і загострення 

проблем поводження з відходами у переважній більшості міст даного регіону. 

Тому, як окремі цілі забезпечення комплексного природокористування 

необхідно розглядати масове впровадження установок із утилізації 

промислових та побутових відходів; усунення прецедентів порушення 

нормативних вимог у зв’язку з перевантаженням звалищ відходів; створення 

сміттєпереробних підприємств та мережі сміттєперевантажувальних станцій  

із сортувальним обладнанням; розбудова індустрії компостування органічних 

компонентів відходів. 

Реалізація запропонованих цілей комплексного природокористування  

у Карпатському регіоні має ґрунтуватися на формуванні сучасного 

інституціонального забезпечення та механізмів досягнення цілей комплексного 

природокористування, що визначають форми, методи та способи 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу і охорони довкілля, 

а також стимулюють природокористувачів до впровадження природоохоронних 

проєктів. Визначальними складовими інституціонального забезпечення  
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та механізмів досягнення цілей комплексного природокористування виступає 

поглиблення децентралізації управління природоексплуатаційною та природо-

охоронною діяльністю, щоб максимальною мірою розширити можливості 

територіальних громад у частині залучення природних ресурсів  

у відтворювальний процес і в частині охорони довкілля. 

У Карпатському регіоні у зв’язку з вагомістю природно-ресурсного 

сектора для розвитку місцевого господарства визначальною складовою 

інституціонального забезпечення цілей комплексного природокористування 

виступає формування комунальних підприємств у сфері господарського 

освоєння природно-ресурсного потенціалу, частина прибуткових надходжень 

яких буде надходити у місцеві бюджети, а розширення масштабів залучення 

природних ресурсів у відтворювальний процес сприятиме зростанню рівня 

зайнятості місцевого населення. Нині, коли в адміністративних районах 

Карпатського регіону основними природокористувачами виступають державні 

підприємства та сільські домогосподарства, а останні відзначаються низьким 

рівнем інвестиційної спроможності, надати додаткових імпульсів ресурсному 

забезпеченню реалізації проєктів комплексного природокористування може 

кооперація діяльності природокористувачів. Це стосується не лише кооперації 

сільськогосподарських товаровиробників, але й кооперації в частині 

поводження з відходами та стосовно використання окремих складових 

лісоресурсного, водно-ресурсного та мінерально-сировинного потенціалу. 

Також прискорити процеси досягнення цілей комплексного природо-

користування у Карпатському регіоні дозволить реалізація природоохоронних 

проєктів у рамках програм транскордонного співробітництва та східного 

партнерства, зокрема в частині збереження природної спадщини, а також 

інтеграції сільського та лісового господарства. На обласному рівні державного 

управління та на рівні територіальних громад необхідно розробити дорожню 

карту укладання угод публічно-приватного партнерства у різних сегментах 

природно-ресурсного сектора Карпатського регіону, щоб забезпечити 
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залучення приватних інвестицій у збереження, відтворення та охорону 

природно-ресурсного потенціалу. 

Формування сучасного інституціонального забезпечення та механізмів 

досягнення цілей комплексного природокористування в конкретному регіоні 

України є не можливим без внесення відповідних змін і доповнень  

у законодавчі акти, що регламентують фінансування природо-експлуатаційних 

та природоохоронних заходів. Особливо актуальним є нормативно-правове 

забезпечення диверсифікації портфеля банківських послуг у частині 

кредитування природоохоронних, природооблаштувальних та природо-

експлуатаційних проєктів, що забезпечить можливості для природо-

користувачів своєчасно поповнювати оборотні кошти, необхідні для реалізації 

проєктів екологічного реінжинірингу виробничо-технічних та природних 

екосистем. 

3.2. Економічний механізм реалізації комплексного підходу у сфері 

природокористування Карпатського регіону 

Реалізація перерахованих цілей та завдань комплексного природо-

користування стане можливою на основі розроблення і впровадження 

економічного механізму реалізації комплексного підходу у сфері 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу та охорони довкілля. 

Враховуючи те, що економічний механізм є сукупністю форм, методів  

та способів регулювання використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів, його формування має передбачати декілька етапів: 1) нормативно-

правове забезпечення інституціоналізації інструментів та важелів впливу  

на природокористувачів; 2) розроблення регуляторного механізму забезпечення 

комплексного природокористування на регіональному та місцевому рівнях  

з метою як найповнішого врахування територіальних особливостей 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу; 3) диверсифікація 

інструментів фінансово-економічного забезпечення комплексного природо-

користування (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Порядок формування економічного механізму регулювання комплексного природокористування  

у Карпатському регіоні* 

Примітка. Розроблено автором 

Порядок формування економічного механізму реалізації комплексного підходу у сфері природокористування Карпатського регіону 
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Першим етапом і фактично базовим інституціональним підґрунтям 

формування економічного механізму регулювання комплексного природо-

користування у Карпатському регіоні є схвалення комплексу законодавчих  

та підзаконних актів, що розширюють інституціональні межі діяльності 

державних регуляторних структур, органів місцевого самоврядування  

та безпосередніх природокористувачів у частині господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу та утилізації вторинної природної сировини. 

Насамперед, необхідно трансформувати Закон України «Про державно-

приватне партнерство» в Закон України «Про публічно-приватне партнерство», 

щоб чітко ідентифікувати специфікацію публічних партнерств, зокрема тих,  

що представляють територіальні громади, оскільки в умовах децентралізації 

влади для соціально- економічного піднесення окремих територій це набуває 

вирішального значення. 

Також Закон України «Про публічне-приватне партнерство»  

при визначенні переліку видів діяльності, на які поширюються угоди публічно-

приватного партнерства має виокремити природозберігаючу діяльність 

природокористувачів, а також діяльність, пов’язану з утилізацією вторинної 

природної сировини та наданням екосистемних послуг. Внесення 

перерахованих змін у законодавство, що регулює відносини публічно-

приватного партнерства, має супроводжуватися змінами у Податковому  

та Бюджетному кодексах України в частині інституціоналізації додаткових 

фіскальних платежів за трансакції з природними ресурсами в процесі 

партнерських відносин, міжбюджетного розподілу рентних платежів  

за спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного  

та місцевого значення, формування спеціальних фондів у структурі бюджетів 

місцевого самоврядування, призначенням яких є фінансування заходів  

щодо відтворення місцевого природно-ресурсного потенціалу. 

Враховуючи те, що основним ареалом концентрації природних ресурсів  

і відповідно територіальним базисом забезпечення комплексного природо-

користування є сільські території і суб’єкти аграрного підприємництва 
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виступають одним із основних природокористувачів, потребують внесення  

змін Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» та Закон 

України «Про сільськогосподарську кооперацію». У першому законодавчому 

акті необхідно окреслити напрями діяльності дорадчих служб, що стосуються 

донесення інформації до суб’єктів аграрного підприємництва стосовно 

здійснення природоохоронної та природовідтворювальної діяльності, зокрема 

утилізації відходів, проведення гідромеліоративних та агролісомеліоративних 

заходів. У другому законодавчому акті необхідно виокремити напрями 

діяльності сільськогосподарських кооперативів (виробничих, обслуговуючих  

та збутових), що стосуються діяльності, пов’язаної зі збереженням  

і відтворенням навколишнього середовища і забезпеченням комплексного 

природокористування. Внесення змін щодо посилення природоохоронної 

спрямованості в перераховані законодавчі акти, які регулюють діяльність 

дорадчих сільськогосподарських служб та кооперативних утворень, сприятиме 

синхронізації господарських та природоохоронних пріоритетів у сільсько-

господарському виробництві і упередить прояви виснажливого використання 

природних ресурсів. 

Однією з основних складових нормативно-правового забезпечення 

формування економічного механізму реалізації комплексного підходу у сфері 

природокористування Карпатського регіону є ухвалення законодавчих актів, 

що узаконять передачу сільськогосподарських земель державної власності  

поза межами населених пунктів у комунальну власність територіальних громад, 

що збільшить можливості місцевого самоврядування стосовно залучення  

у відтворювальний процес природних активів, що в результаті сприятиме 

нарощенню бази стягнення податків і зборів, зокрема тих, що надходять  

у бюджети місцевого самоврядування. Передача сільськогосподарських земель 

державної власності поза межами населених пунктів у комунальну власність 

також дасть можливість територіальним громадам прискореними темпами 

вирішувати проблеми будівництва нових полігонів складування відходів, 

упорядкування звалищ побутового сміття. 
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У сфері природокористування, зокрема у сфері лісокористування та водо-

користування, функціонують державні підприємства, які відзначаються 

надзвичайно звуженою специфікацією дій стосовно витрачання грошових 

коштів та залученням кредитних ресурсів, що не дозволяє їм повною мірою 

використати наявний природно-ресурсний та організаційний потенціал.  

З огляду на це, необхідно удосконалити законодавче підґрунтя корпоратизації 

державних підприємств, що дасть можливість залучити додаткові фінансові 

ресурси в модернізацію і реконструкцію об’єктів природоохоронної 

інфраструктури через роздержавлення окремих державних об’єктів.  

Це особливо важливо для Карпатського регіону, де упередження паводків  

і повеней, зсувів землі та надмірної водності річок пов’язується  

з результативністю діяльності державних водогосподарських підприємств, 

функцією яких є систематизація та реконструкція комплексу гідротехнічних 

споруд. Надмірна одержавленість активів цих суб’єктів господарювання  

не дозволяє залучати фінансові ресурси суб’єктів приватного бізнесу  

і домогосподарств, зацікавлених в упередженні природо-руйнівних та еколого-

деструктивних процесів. 

Водночас, внесення змін і доповнень у законодавчі акти, що визначають 

інституціональні межі діяльності природокористувачів та формат 

регуляторного впливу держави і територіальних громад на темпи і масштаби 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу, має доповнюватися 

формуванням законодавчого підґрунтя документальної та реальної 

імплементації природоохоронних директив ЄС, що мотивуватиме природо-

користувачів поступово переходити на стандарти природоохоронної  

та природо-експлуатаційної діяльності, що ухвалені в Європейському Союзі. 

Перераховані складові першого етапу формування економічного 

механізму комплексного природокористування визначають у цілому не лише 

пріоритети другого етапу, який присвячено формуванню системи регулювання 

комплексного природокористування на регіональному та місцевому рівнях,  

а й третього етапу, який передбачає диверсифікацію методів та інструментів 
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фінансово-економічного забезпечення відтворення, відновлення та охорони 

природно-ресурсного потенціалу. 

Другий етап формування економічного механізму комплексного природо-

користування є багатоаспектним процесом, який передбачає формування 

регуляторного механізму через створення різного роду асоціативних  

і кластерних формувань через входження в них органів управління природними 

ресурсами та органів місцевого самоврядування, а також центрів координації 

діяльності, пов’язаної із переведенням безпосередніх природокористувачів  

на принципи комплексності. Створення публічно-приватних партнерств  

за участю державних органів регулювання природоохоронної та природо-

експлуатаційної діяльності забезпечить безпосередню участь держави  

в процесах господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу 

суб’єктами підприємницької діяльності, що дасть можливість вчасно  

і оперативно упереджувати прояви надмірної експлуатації та вичерпання 

окремих видів природної сировини. 

Створення горизонтально інтегрованих об’єднань державних 

підприємств, що функціонують у природно-ресурсному секторі в межах 

адміністративної області, дасть можливість підвищити рівень інвестиційної 

спроможності і концентрації фінансових ресурсів, що прискорить процеси 

модернізації, оновлення, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів 

природо-господарської та природоохоронної інфраструктури і забезпечить 

зниження питомих витрат природної сировини на виробництво одиниці 

продукції та скоротить її втрати в місцях заготівлі чи видобутку природного 

ресурсу. Для Карпатського регіону такого роду об’єднання нададуть 

найбільший синергетичний ефект у лісовиробничому комплексі на основі 

входження в державну холдингову компанію державних лісогосподарських 

підприємств. 

Важливою складовою другого етапу формування економічного механізму 

комплексного природокористування є створення територіальними громадами 

обласного та базового рівня комунальних підприємств, що здійснюватимуть 
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освоєння природно-ресурсного потенціалу, що знаходиться на території 

названих громад. Це дасть можливість обсяги, темпи та масштаби 

використання місцевої природної сировини прив’язати до потреб соціально-

економічного розвитку територіальних громад, оскільки крім перерахування 

податків, закріплених за місцевими бюджетами, комунальні підприємства 

частину чистого прибутку у вигляду дивідендів будуть перераховувати  

до бюджетів місцевого самоврядування. Це змушуватиме органи місцевого 

самоврядування та громадськість контролювати використання природних 

ресурсів, оскільки від обсягів та ефективності залучення природних ресурсів  

у господарський обіг залежатимуть фінансові можливості реалізації проєктів 

соціально-економічного розвитку. А максимізація прибуткових надходжень  

від господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу залежить  

від своєчасності його відтворення, що спонукатиме місцеву владу за рахунок 

частини рентних платежів формувати в структурі місцевих бюджетів  

спеціальні фонди природоохоронного спрямування і створювати фінансову 

базу примноження природно-ресурсних чинників соціально-економічного 

піднесення. 

Ухвалення відповідних законодавчих актів, що покликані сформувати 

нормативно-правове підґрунтя для імплементації природоохоронних директив, 

зокрема в частині створення умов для впровадження в Україні кращих практик 

поводження з відходами, вимагає створення координаційних центрів,  

які будуть формувати дорожню карту такої імплементації з ідентифікацією 

центрів відповідальності за реалізацію того чи іншого етапу реального втілення 

в практичну площину базових положень природоохоронних директив. 

Враховуючи багатоаспектну та багатофункціональну спрямованість 

впровадження в Україні природоохоронних директив, їх реальна імплементація 

стане можливою на основі кооперації природокористувачів. Зокрема втілення 

директиви про охорону водних ресурсів від забруднення азотовмісними 

сполуками потребує кооперації сільськогосподарських товаровиробників  

і лісогосподарських підприємств, оскільки останні мають спеціалізовані 
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підрозділи для створення захисних лісових смуг, що виступатимуть субстратом 

для стримування потрапляння азотовмісних сполук у природні водні  

об’єкти, які знаходяться поблизу місць сільськогосподарського виробництва. 

Така кооперація також має координуватися регуляторними органами у сфері 

природокористування. 

Певною мірою дієвість економічного механізму комплексного природо-

користування в Карпатському регіоні, враховуючи високу ризикогенність 

даного регіону стосовно виникнення природно-техногенних катастроф, 

визначається диверсифікацією методів та інструментів фінансово-економічного 

забезпечення відтворення природно-ресурсного потенціалу та упередження 

збитків довкіллю. Така диверсифікація, за умови внесення відповідних змін  

у бюджетне, податкове та природоохоронне законодавство, стане можливою  

за умови підвищення частки відрахувань рентної плати за спеціальне 

використання природних ресурсів та екологічного податку за забруднення 

навколишнього природного середовища до бюджетів територіальних громад, 

інституціоналізації додаткових фіскальних регуляторів за нанесення збитків 

довкіллю, формування фондів відтворення природно-ресурсного потенціалу  

в бюджетах базового рівня. 

Значного поштовху для прискорення реалізації проєктів комплексного 

природокористування надасть створення позабюджетних фондів фінансування 

проєктів ресурсозбереження та утилізації вторинної природної сировини. 

Значна кількість проєктів, пов’язаних із виробництвом енергії з відновних 

джерел не реалізується через відсутність механізму державної підтримки. 

Значний потенціал у цьому напрямі має лісове господарство та дерево-

обробна промисловість, на підприємствах яких утворюються значні обсяги 

лісосічних відходів та відходів деревообробки. Збитковість заготівлі  

та переробки деревних відходів змушує лісогосподарські та деревообробні 

підприємства їх використовувати як паливо або спрямовувати на звалища  

чи спалювати в місцях здійснення рубок. Додаткових стимулів щодо 

використання деревних відходів для виробництва біологічного палива  
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як джерела енергії надасть інституціоналізація державних дотацій  

на використання окремих видів природної сировини, насамперед, неліквідної 

деревини та порубкових решток. 

Як показує провідна іноземна практика, акумуляція значних фінансових 

ресурсів для реалізації проєктів природоохоронного спрямування є можливою 

на основі емісії муніципалітетами та окремими суб’єктами господарювання 

«зелених» облігацій, що розміщуватимуться на вторинному фондовому ринку. 

Емісія «зелених» облігацій має поєднуватися із залученням приватних 

інвестицій на основі угод публічно-приватного партнерства стосовно реалізації 

проєктів, передбачених міжнародними природоохоронними конвенціями. 

Реалізація трьох етапів формування економічного механізму 

комплексного природокористування надасть можливість сформувати 

відповідний набір методів та інструментів на загальнодержавному, 

муніципальному та внутрішньо-фірмовому рівні (рис. 3.5). Основними 

методами названого економічного механізму на загальнодержавному рівні 

виступають:  

- оподаткування (диверсифікація додаткових форм плати та зборів  

за спеціальне використання природних ресурсів, введення платежів  

за трансакції з природними ресурсами, урізноманітнення ставок екологічних 

податків за забруднення навколишнього природного середовища та порушення 

природоохоронного законодавства); 

- міжбюджетний розподіл (збільшення частки відрахувань природно-

ресурсної ренти та екологічних податків до бюджетів місцевого 

самоврядування, відновлення спеціальних екологічних фондів у бюджетах 

різного таксономічного рівня); 

- кредитування (формування інституціонального підґрунтя для залучення 

природних ресурсів у систему іпотечно-заставних операцій, створення 

спеціалізованих фінансово-банківських установ, діяльність яких спрямовується 

на фінансування проєктів господарського освоєння природно-ресурсного 

потенціалу та охорони довкілля); 
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Рис. 3.5. Економічний механізм комплексного природокористування на різних таксономічних рівнях* 

Примітка. Розроблено автором 

Економічний механізм комплексного природокористування 

на загальнодержавному рівні на муніципальному рівні на внутрішньо-фірмовому рівні 

Методи 

 

- оподаткування; 

- міжбюджетний розподіл; 

- кредитування; 

- бюджетне фінансування; 

- співфінансування; 

- дотування; 

- інвестування; 

- стимулювання; 

- програмування; 

- прогнозування 

Інструменти 

 

- здешевлення банківських 

кредитів; 

- лібералізація митного 

регулювання; 

- звільнення  

від оподаткування; 

- пільгове оподаткування; 

- встановлення спецрежиму 

інвестування; 

- надання цільової  

допомоги 

Методи 

 

- планування; 

- нормування; 

- лімітування; 

- проєктування; 

- інвестування; 

- бюджетування; 

- перехресне  

субсидування; 

- трансфертне  

ціноутворення 

Інструменти 

 
- екологічний аутсорсинг; 

- екологічний інжиніринг; 

- екологічний реінжиніринг; 

- екологічний бенчмаркінг 

Ф
о

р
м

и
 

- публічно-приватне  

партнерство; 

- контрактація; 

- інтеграція; 

- кооперація 
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- бюджетне фінансування (фінансування за рахунок бюджетів різного 

таксономічного рівня природоохоронних заходів у відповідності  

з національними, регіональними та місцевими програмами охорони довкілля); 

- співфінансування (фінансування державою проєктів видобутку 

природних ресурсів на основі угод про розподіл продукції та угод про спільну 

діяльність); 

- дотування (введення комплексу державних виплат суб’єктам 

підприємницької діяльності, що реалізують проєкти виробництва енергії  

з відновних джерел та використовують для виробництва твердого, рідкого  

та газоподібного біологічного палива вторинну природну сировину); 

- інвестування (диверсифікація джерел інвестиційного забезпечення 

реалізації природоохоронних проєктів за рахунок коштів іноземних 

підприємницьких структур, міжнародних фінансово-кредитних організацій, 

урядів іноземних країн, а також грантових проєктів та технічної допомоги); 

- стимулювання (здешевлення кредитних ресурсів для суб’єктів 

підприємницької діяльності, що реалізують природоохоронні проєкти, надання 

податкових пільг, введення спецрежиму інвестування та лібералізація митного 

регулювання);  

- програмування (розроблення і реалізація національних, регіональних  

та місцевих програм господарського освоєння природно-ресурсного 

потенціалу, в тому числі програм ресурсозбереження та енергоефективності); 

- прогнозування (розроблення довгострокових поресурсних прогнозів  

для передбачення рівня забезпеченості природними ресурсами галузей 

національного господарства). 

На муніципальному рівні імплементується переважна більшість методів 

економічного механізму комплексного природокористування загально-

державного рівня, але мають місце обмеження, пов’язані із нерозвиненістю 

інституту комунальної власності у природно-ресурсному секторі, а також  

у зв’язку з відсутністю належного взаємозв’язку між даними природно-

ресурсного моніторингу та пріоритетами фіскального регулювання природо-
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користування. Натомість, на муніципальному рівні є більше можливостей  

для використання методів та інструментів інвестиційного забезпечення 

природоохоронних проєктів у зв’язку з наявністю довготривалого діалогу  

між місцевою владою та суб’єктами природоохоронного і природно-ресурсного 

підприємництва. 

Значного синергетичного ефекту стосовно переведення діяльності 

природокористувачів на принципи комплексності вдасться досягнути за умов 

забезпечення використання методів та інструментів регулювання на загально-

державному і муніципальному рівнях у контексті посилення еколого-

орієнтованої поведінки природокористувачів на внутрішньо-фірмовому рівні. 

Еколого-орієнтована поведінка безпосередніх природокористувачів буде 

забезпечена на основі провадження методів та технологій планування 

забезпеченості природною сировиною, нормування та лімітування витрат 

природної сировини на виробництво одиниці продукції, проєктування 

енергоощадних та ресурсозберігаючих технологій, інвестування модернізації  

і реконструкції не лише активної, а й пасивної складової основного капіталу 

природоохоронного спрямування, перехресного субсидування 

малорентабельних, але екологічно результативних проєктів, а також 

застосування елементів трансфертного ціноутворення для забезпечення 

прийнятного рівня рентабельності використання вторинної природної 

сировини. 

Водночас, перераховані методи економічного механізму забезпечення 

комплексного природокористування на внутрішньо-фірмовому рівні мають 

доповнюватися наступними інструментами екологічного менеджменту: 

екологічного аутсорсингу (передача окремих операцій природоохоронного 

спрямування спеціалізованим фірмам із метою зниження їх вартості); 

екологічного інжинірингу (застосування методів та технологій інженерно-

консультативного супроводження впровадження природозберігаючих 

проєктів); екологічного реінжинірингу (кардинального перепрофілювання  
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основних бізнес-процесів, пов’язаних із зміною матеріально-речової субстанції 

природного ресурсу, залученого у виробничо-продуктовий ланцюг); 

екологічного бенчмаркінгу (орієнтація на передові зразки екологізації 

виробничо-господарської діяльності). 

Магістральним елементом економічного механізму комплексного 

природокористування на регіональному та муніципальному рівні має виступати 

комплекс методів та інструментів стимулювання комплексного підходу  

у використанні природних ресурсів та вторинної природної сировини. 

Враховуючи структуру природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону 

та господарську спеціалізацію адміністративних областей та районів, 

першочергового значення стосовно імплементації у господарську практику 

набуває впровадження механізму стимулювання суб’єктів лісогосподарського 

та деревообробного підприємництва щодо підвищення ефективності 

поводження з деревними відходами (рис. 3.6). 

Процес введення лісового господарства та переробки деревини 

супроводжується утворенням значної маси лісосічних відходів та відходів 

деревообробки. Лісосічні відходи, що утворюються при здійсненні суцільних  

та вибіркових рубок у переважній більшості спалюються через низький рівень 

рентабельності їх залучення у господарських обіг. Переважна більшість 

відходів деревообробки до недавнього часу використовувалася у якості палива 

для обігріву адміністративних та виробничих будівель. Основною причиною 

марнотратного використання лісосічних відходів та відходів деревообробки  

є відсутність сучасного інструментарію державної та муніципальної підтримки 

проєктів виробництва паливних ресурсів із деревних відходів, а також  

їх використання в інших господарських цілях. 

З огляду на сказане, потребують інституціоналізації субсидії на заготівлю 

і переробку деревних відходів, а також на виробництво паливних ресурсів. 

Введення такого роду субсидій зумовлено тим, що Карпатський регіон 

відзначається високим рівнем лісистості, оптимальною за українськими 

мірками породно-віковою структурою лісового фонду, що дає можливість  
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із високим рівнем достовірності спрогнозувати обсяги утворення деревних 

відходів на середньострокову та довгострокову перспективу, щоб спланувати 

потужності для їх переробки і виробництва паливних брикетів і гранул. 

Теперішні технології переробки лісосічних відходів передбачають 

виробництво паливної щепи як у місцях проведення рубок за допомогою 

використання пересувних щепобійних машин, так і на основі використання 

стаціонарних установок для виробництва щепи, як правило, у місцях 

концентрації деревообробного виробництва. Виходячи зі структури 

лісовиробничого комплексу адміністративних районів Карпатського регіону,  

і має формуватися спрямованість субсидій. Отримувачами субсидій  

на заготівлю і переробку деревних відходів мають виступати постійні 

лісокористувачі (державні лісогосподарські підприємства та комунальні 

лісогосподарські підприємства), що дасть можливість створити сприятливі 

фінансові умови для забезпечення прийнятного рівня рентабельності 

виробництва паливних ресурсів із лісосічних відходів. 

Субсидія на виробництво паливних ресурсів із деревних відходів  

має надаватися лісогосподарським підприємствам, де функціонують 

деревообробні підрозділи, а також суб’єктам приватного деревообробного 

підприємництва. Надання субсидій щодо підвищення рівня ефективності 

використання деревних відходів для виробництва паливних брикетів і гранул 

має супроводжуватися виділенням коштів у рамках реалізації державних 

програм підвищення енергоефективності за рахунок коштів Державного 

бюджету України, а також на основі формування сприятливого 

інституціонального підґрунтя для отримання фінансової допомоги  

на збереження природної спадщини в рамках програм Східного партнерства, 

що фінансуються Європейським Союзом. Потенційні можливості щодо 

отримання фінансової допомоги по лінії Східного партнерства є значними  

з огляду на те, що адміністративні області Карпатського регіону  

є прикордонними і потрапляють в географію поширення значної кількості 

проєктів у рамках названої програми. 
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Рис. 3.6. Механізм стимулювання реалізації комплексного підходу у сфері поводження з деревними відходами* 
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Надання субсидій на заготівлю деревних відходів зумовлено тим,  

що лісосічні відходи та відходи деревообробного виробництва можуть 

використовуватися не лише для виробництва паливних брикетів і гранул,  

а отримати застосування як сировина для виробництва дерев’яних будівельних 

матеріалів, засіб для мульчування ґрунтів, підстилка для сільськогосподарських 

тварин, фільтраційний засіб для біохімічного очищення води від смолянистих 

та олійних продуктів. Виходячи з інвестиційної привабливості проєктів 

впровадження технологій екологічно чистого виробництва на основі 

органічного землеробства, попит на деревні відходи, як засіб для мульчування 

ґрунтів та підстилку для сільськогосподарських тварин, буде лише  

зростати, що сприятиме раціоналізації використання деревних відходів 

лісогосподарськими підприємствами і забезпечить вищий рівень комплексності 

використання лісоресурсного потенціалу. 

Однак, найбільшого синергетичного ефекту від впровадження механізму 

стимулювання реалізації комплексного підходу у сфері поводження  

з деревними відходами буде досягнуто за рахунок виробництва паливних 

брикетів та гранул. Такий синергетичний ефект матиме окремі форми прояву 

для усіх зацікавлених сторін. Для постійних лісокористувачів та дерево-

обробників синергетичний ефект полягатиме у зменшенні обсягів знищення  

або відведення на звалище деревних відходів, збільшенні частки використання 

деревних відходів для виробництва продукції, диверсифікації виробничо-

господарської діяльності. Ефект для територіальної громади полягатиме  

в здешевленні енергоносіїв для опалення об’єктів комунальної інфраструктури, 

посиленні інтеграції сільського та лісового господарства та створенні 

додаткових робочих місць. Ефект для держави проявлятиметься у зменшенні 

видатків на оплату природного газу та інших енергоносіїв, що споживаються 

державними установами, підвищенні частки енергії, виробленої з відновлених 

джерел, а також збереженні лісового фонду. 
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3.3. Організаційно-економічне забезпечення комплексного природо-

користування на рівні територіальних громад 

Оцінюючи основні тенденції використання природних ресурсів та рівень 

забруднення навколишнього середовища, можна стверджувати, що усунення 

комплексу природо-руйнівних та еколого-деструктивних процесів напряму 

пов’язане з впровадженням методів та технологій комплексного природо-

користування у практику природо-експлуатаційної та природоохоронної 

діяльності. Забезпечення комплексного природокористування ускладнюється 

тим, що господарське освоєння природно-ресурсного потенціалу сьогодні 

здійснюється суб’єктами господарювання, що представляють не лише 

державний і комунальний сектор, але й корпоративний сектор та сектор 

домашніх господарств. 

З огляду на це, на загальнодержавному, регіональному  

та муніципальному рівні мають бути розроблені методи та інструменти  

не лише прямого, а й опосередкованого впливу на природокористувачів,  

щоб стимулювати останніх впроваджувати методи та технології комплексного 

природокористування. Якщо у загальнонаціональному масштабі масове 

впровадження методів та технологій комплексного природокористування 

потребує усесторонньої модернізації і реконструкції матеріально-технічної  

бази та інфраструктури видобутку і переробки природної сировини,  

на що потрібні значні інвестиційні вливання, то на локальному  

чи муніципальному рівні вирішення проблеми переводу природокористувачів 

на принципи комплексності за наявності збалансованої програми використання 

місцевого природно-ресурсного потенціалу та охорони довкілля можна досягти 

проривних позитивних результатів вже у короткостроковій перспективі. 

Враховуючи зростання ресурсних та територіальних можливостей 

місцевого самоврядування, у зв’язку із формуванням об’єднаних 

територіальних громад, значно розширюються можливості муніципалітетів 

залучати природні ресурси у відтворювальний процес і тим самим створювати 
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умови для збільшення валового регіонального продукту. Водночас, переважна 

більшість природних ресурсів, що перебувають у комунальній власності,  

а також будуть передані у власність територіальних громад найближчим часом, 

а також природні ресурси, що перебувають у державній власності, у власності 

домогосподарств та у межах громад, є вичерпними. Тому впровадження 

методів та технологій комплексного природокористування (зменшення втрат 

природної сировини, підвищення рівня утилізації вторинних природних 

ресурсів, виробництво газоподібного та твердого біологічного палива на основі 

відходів сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) створить 

умови для того, щоб і в середньостроковій і довгостроковій перспективі 

дієвість впливу господарського освоєння місцевого природно-ресурсного 

потенціалу на темпи соціально-економічного розвитку територіальних утворень 

не зменшувалася. 

Низька результативність реалізації проєктів, що дозволили б підвищити 

рівень комплексності природокористування, значною мірою зумовлено 

надмірною централізацією повноважень стосовно організації, планування  

та контролю використання природно-ресурсного потенціалу і охорони 

довкілля, а також консолідацією в центральних фінансових фондах переважної 

частини рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів, а також 

екологічних податків за забруднення навколишнього природного середовища. 

Проголошена державною владою політика децентралізації влади та реформи 

місцевого самоврядування у відповідності з передовою європейською 

практикою створює сприятливе підґрунтя для реальної децентралізації системи 

управління природоохоронною та природо-експлуатаційною діяльністю,  

за якої центр тяжіння у екологічній та природно-ресурсній політиці поступово 

буде переміщено на рівень територіальних громад. 

Враховуючи те, що виконкоми місцевих рад, що виступають виразниками 

потреб територіальних громад і є наближеними до реальних проблем екології 

та природокористування, вони мають отримати додаткові повноваження  

в частині розширення джерел поповнення місцевих фондів раціонального 
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використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища,  

а також акумуляції більшої частки рентної плати за спеціальне використання 

природних ресурсів та екологічного податку за забруднення навколишнього 

середовища у бюджетах місцевого самоврядування. 

Виходячи з тих міркувань, що децентралізація управління природо-

охоронною та природо-експлуатаційною діяльністю передбачає підвищення 

рівня концентрації фінансових ресурсів природоохоронного спрямування  

на місцевому рівні, буде закладено результативний мотиватор у спектр 

пріоритетів діяльності муніципальних утворень, насамперед, в частині 

ідентифікації реальної бази стягнення природно-ресурсних та екологічних 

платежів. Враховуючи високий рівень капіталомісткості реалізації природо-

охоронних проєктів, насамперед, проєктів, пов’язаних з розбудовою сучасної 

індустрії поводження з відходами, муніципалітети мають отримати право 

укладати угоди публічно-приватного партнерства з фінансово-кредитними 

організаціями та приватними структурами, що спеціалізуються на природо-

охоронному бізнесі. 

Реалізація запропонованих цілей та завдань комплексного природо-

користування, як необхідної передумови забезпечення збалансованого  

та невиснажливого використання природно-ресурсного потенціалу, потребує 

впорядкування методів та інструментів організаційно-економічного 

забезпечення, а також синхронізації та гармонізації пріоритетів діяльності 

різних ієрархічних рівнів управління природними ресурсами та охороною 

навколишнього природного середовища. Поглиблення децентралізації  

та реформи місцевого самоврядування поступово перенесли центр тяжіння  

в управління природними ресурсами та охороною довкілля, а також  

у формування фінансових фондів відтворення, відновлення та охорони 

природно-ресурсного потенціалу на рівень територіальних громад. Це, в свою 

чергу, також вимагає перегляду принципів та функцій діяльності, насамперед, 

органів самоврядування територіальних громад у процесах управління  

та регулювання природокористуванням. 
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Виходячи з того, що місцевий природно-ресурсний потенціал є одним  

із основних детермінантів регіонального комплексоутворення, ресурсною 

базою створення доданих вартостей, підвищення зайнятості місцевого 

населення та розвитку природно-ресурсного підприємництва саме перманентне 

дотримання вимог комплексного використання природної сировини  

та несировинних якостей біогеоценозів є визначальним фактором збереження 

потенціалу соціально-економічного піднесення у середньостроковій  

та довгостроковій перспективі, а також покращення якісних характеристик 

навколишнього природного середовища. 

З огляду на сказане, повною мірою цілі та завдання комплексного 

природокористування будуть результативно імплементовані в спектр 

пріоритетів регіональної та місцевої політики господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу за умови створення сучасного інструментарію 

організаційно-економічного забезпечення реалізації природоохоронних, 

природооблаштувальних та природоексплуатаційних заходів на основі 

дотримання комплексного підходу на рівні територіальних громад. Створення 

інституціонального підґрунтя розширення повноважень територіальних громад, 

у тому числі і об’єднаних територіальних громад, сприятиме поступовому 

відходу від галузевих принципів природокористування, що призвело  

до деградації численних біогеоценозів, до принципів комплексного 

використання природної сировини та несировинних якостей природних 

комплексів. З рештою, інституціональне середовище комплексного природо-

користування хоча й формується на загальнодержавному рівні, але підбір 

механізмів, методів та інструментів реальної імплементації цілей комплексності 

в спектр пріоритетів діяльності природокористувачів має здійснюватися  

на рівні муніципальних утворень, щоб максимальною мірою враховувати 

потреби місцевого населення та бізнесу, але, водночас, не порушувати 

положення природоохоронного та природно-ресурсного законодавства. 

Виходячи з інституціонального підґрунтя досягнення цілей комплексного 

природокористування (див. рис. 3.3), розширення повноважень місцевого 
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самоврядування в частині забезпечення комплексного природокористування,  

як необхідної передумови збереження відтворення та охорони природно-

ресурсного потенціалу, буде забезпечене через створення організаційно-

економічного супроводження програмних заходів переводу безпосередніх 

природокористувачів на принципи комплексності через реальне втілення  

в практичну площину пріоритетів децентралізації управління природо-

експлуатаційною та природоохоронною діяльністю, формування комунальних 

підприємств у сфері господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу, 

укладання угод публічно-приватного партнерства, кооперацію діяльності 

природокористувачів, реалізацію природоохоронних проєктів у рамках програм 

транскордонного співробітництва, диверсифікацію портфеля банківських 

послуг у частині кредитування природоохоронних, природооблаштувальних  

та природо-експлуатаційних проєктів. 

Децентралізація управління природоохоронною та природо-

експлуатаційною діяльністю має включати два основних блоки методів  

та інструментів. Перший блок – максимально можливе залучення  

у продуктивний господарський оборот природно-ресурсних активів,  

що перебувають у комунальній власності і другий блок – забезпечення 

безпосереднього контролю за їх використанням як у частині дотримання 

принципів комплексного та невиснажливого природокористування,  

так і в частині дотримання природоохоронного законодавства. В останні 

періоди пропонувалося декілька сценаріїв передачі сільськогосподарських 

земель державної власності поза межами населених пунктів у власність 

об’єднаних територіальних громад, що кардинальним чином сприятиме 

нарощенню величини комунальних природно-ресурсних активів і розширить 

ареал дії методів регулювання природоохоронної та природо-експлуатаційної 

діяльності на муніципальному рівні. 

Передача сільськогосподарських земель поза межами населених пунктів 

із державної в комунальну власність розширює просторовий базис здійснення 

природно-господарського підприємництва для органів місцевого 



188 

самоврядування, оскільки останні отримують можливість використати  

за призначенням ренатуралізовані сільськогосподарські угіддя,  

які є сприятливим полігоном для підвищення рівня лісистості, розбудови 

індустрії рекреаційного природокористування та мисливського господарства. 

Територіальна громада чи об’єднана територіальна громада обирає 

місцеву раду депутатів, що формує виконком. Враховуючи вагомість природно-

ресурсних активів для розвитку територіальних громад, а також необхідність 

формування відповідної політики в галузі поводження з відходами, у структурі 

виконкому варто формувати департамент управління комунальними природно-

ресурсними активами та поводженням із відходами. Саме цей департамент  

і має впливати на впровадження методів та технологій комплексного природо-

користування через відповідні форми організаційно-економічного 

забезпечення. 

Прямий вплив департаменту управління комунальними природно-

ресурсними активами та поводженням із відходами на темпи та масштаби 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу, який перебуває  

в комунальній власності, може здійснювати безпосередній вплив через 

функціонування комунальних підприємств, здійснення природоохоронної  

та природо-експлуатаційної діяльності на основі угод публічно-приватного 

партнерства, реалізації природоохоронних проєктів у рамках програм 

транскордонного співробітництва за участю муніципалітетів, фінансування 

природоохоронних проєктів на основі коштів, акумульованих у результаті 

емісії «зелених» облігацій. 

Організаційно-економічними формами опосередкованого впливу 

департаменту управління комунальними природно-ресурсними активами  

та поводженням із відходами на процеси забезпечення комплексного природо-

користування виступають: ідентифікація реальної бази стягнення природно-

ресурсної ренти та екологічних податків, фіскальне стимулювання природо-

користувачів до впровадження сучасних методів та технологій комплексного 

використання природної сировини, консультативне забезпечення поширення 
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процесів кооперації природокористувачів, донесення інформації до суб’єктів 

природно-ресурсного підприємництва стосовно можливостей отримання 

кредитних та грантових ресурсів. 

У результаті прямого та опосередкованого впливу департаментів 

управління комунальними природно-ресурсними активами та поводженням  

із відходами, що сформовані в складі виконкомів місцевих рад, очікується 

отримання мультиплікативного ефекту, який проявлятиметься у підвищенні 

комплексності використання природно-ресурсних благ, що знаходяться в межах 

територіальної громади (об’єднаної територіальної громади) (рис. 3.7). 

Виходячи з природно-ресурсних та природно-кліматичних умов 

Карпатського регіону найбільш прийнятними пріоритетами підвищення рівня 

комплексності використання природно-ресурсного потенціалу та отримання 

соціально-економічних та екологічних вигод виступають: 

- впровадження технологій органічного та ґрунтозахисного землеробства 

на переданих у комунальну власність сільськогосподарських землях поза 

межами населених пунктів, що сприятиме, з однієї сторони, зміцненню 

агроландшафтів та нарощенню обсягів виробництва екологічно чистої  

та харчової продукції – з іншої; 

- екологічний реінжиніринг ренатуралізованих сільськогосподарських 

угідь та схилових земель, що дасть можливість упорядкувати самозаліснені 

території та упередити змив родючого шару ґрунту; 

- модернізація гідротехнічних споруд з упередження негативного впливу 

паводків та повеней на населені пункти та сільськогосподарські угіддя,  

що унеможливить еколого-деструктивний вплив стихійних лих на житлові  

та виробничі приміщення, а також на сільськогосподарські культури; 

- підвищення рівня утилізації побутових та промислових відходів,  

що забезпечить поступову ліквідацію стихійних звалищ побутового сміття  

та відходів промислового виробництва і мінімізує негативний вплив  

на навколишнє природне середовище; 
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Рис. 3.7. Організаційно-економічне забезпечення комплексного природокористування на рівні територіальних 

громад* 

Примітка. Розроблено автором 
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та поводженням з відходами 

Форми організаційно-економічного забезпечення 

комплексного природокористування 

- функціонування комунальних підприємств у сфері 

освоєння природно-ресурсного потенціалу  

та поводження з відходами; 

- природоохоронна та природоексплуатаційна 

діяльність на основі угод публічно-приватного 

партнерства; 

- реалізація природоохоронних проєктів в рамках 

програм транскордонного співробітництва  

за участю муніципалітетів; 

- фінансування природоохоронних проєктів  

на основі коштів, акумульованих у результаті  

емісії «зелених» облігацій 

Форми організаційно-економічного забезпечення 
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- ідентифікація реальної бази стягнення рентної плати 
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та екологічних податків за забруднення довкілля; 

- фіскальне стимулювання природокористувачів  
до впровадження методів та технологій комплексного 
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- консультативне забезпечення процесів кооперації 
природокористувачів; 

- інформаційне забезпечення суб’єктів природно-

ресурсного підприємництва стосовно можливостей 
участі в міжнародних природоохоронних проєктах  

та отримання кредитних та грантових ресурсів 

екологічного спрямування 
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- налагодження виробництва газоподібного та рідкого біопалива  

на основі утилізації відходів сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва, що сприятиме продуктивному використанню лісосічних  

та сільськогосподарських відходів і зменшить прояви їх гниття та розкладання, 

що супроводжуються утворенням надмірних обсягів вуглекислого газу; 

- розбудова індустрії рекреаційного природокористування та зеленого 

туризму, що сприятиме отриманню соціально-економічного ефекту  

від використання сировинних та несировинних якостей біогеоценозів  

без вилучення матеріально-речової субстанції окремих видів природних 

ресурсів. 

Названі департаменти мають забезпечувати формування прозорого  

та ефективного механізму залучення комунальних природно-ресурсних активів 

у відтворювальний процес через формування комунальних підприємств,  

яким ці активи будуть передані у користування, або через їх передачу  

у тимчасове користування підприємницьким структурам. У першому випадку 

місцеве самоврядування зберігає прямий контроль за використанням природно-

ресурсних активів, а в другому – опосередкований через комплекс фіскальних 

підойм, як у частині забезпечення цільового використання комунальних 

природних благ, так і в частині дотримання вимог природоохоронного 

законодавства при господарському освоєнні природно-ресурсного потенціалу. 

Цей же департамент має здійснювати розроблення організаційно-економічного 

забезпечення поводження з відходами, в тому числі і поводження з вторинною 

природною сировиною, що утворюється на основі використання комунальних 

природно-ресурсних активів. 

Департамент буде наділений повноваженнями стосовно пошуку джерел 

інвестиційного забезпечення проєктів господарського освоєння комунальних 

природно-ресурсних активів, реінжинірингу ренатуралізованих сільсько-

господарських угідь та утилізації відходів, зокрема вторинної природної 

сировини. Завдяки реінжиніринговим заходам та технологіям утилізації 

вдасться забезпечити високий рівень комплексності використання природних 
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ресурсів і тим самим підвищити рівень капіталізації природоохоронного  

та природо-експлуатаційного бізнесу. Водночас, наявність профільного 

департаменту не дозволить повною мірою використати наявні резерви стосовно 

ефективнішого використання комунальних природно-ресурсних активів  

у господарському обігу через опосередкований вплив на процеси природо-

користування. Тому важливого значення набуває створення комунальних 

підприємств у сфері використання природно-ресурсних активів  

на кшталт комунального підприємства «Волиньприродоресурс», що створене  

у Волинській області. 

Відповідний профільний департамент має співпрацювати з регіональними 

підрозділами ДФС України в частині ідентифікації реальної бази стягнення 

рентної плати за користування комунальними природно-ресурсними активами; 

сплати орендної чи концесійної плати за використання даної категорії 

природних ресурсів за умови їх передачі у тимчасове користування 

підприємницьким структурам; визначення специфікації платежів,  

що надходитимуть у бюджети місцевого самоврядування за трансакції  

з природними ресурсами, що перебувають у комунальній власності. 

Створення комунальних підприємств у сфері господарського освоєння 

природно-ресурсного потенціалу передбачатиме формування відповідної 

матеріально-технічної бази видобутку природної сировини, освоєння природно-

ресурсного потенціалу без вилучення матеріальної субстанції природного 

ресурсу, а також відповідної інфраструктури для здійснення природоохоронних 

та природооблаштувальних заходів. У структурі таких підприємств 

формуватиметься управлінська ланка, що буде зорієнтована на упорядкування 

фінансових та матеріальних потоків, пов’язаних як з освоєнням природно-

ресурсного потенціалу, первинною переробкою природної сировини,  

так і рециклінгом відходів виробництва. 

Комунальні підприємства необхідно формувати в галузі господарського 

освоєння місцевого мінерально-сировинного потенціалу, індустрії поводження 

з відходами та для організації органічного землеробства (передача сільсько-
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господарських земель державної власності у комунальну власність сформує 

просторові та ресурсні передумови для організації виробництва екологічно 

чистої продукції). Створення комунальних підприємств, окрім того,  

що забезпечить формування матеріально-технічної бази господарського 

освоєння місцевого природно-ресурсного потенціалу, дасть можливість 

сформувати надійне джерело наповнення бюджетів місцевого самоврядування, 

оскільки комунальні підприємства дивіденди за рахунок чистого прибутку 

сплачують саме в бюджети даного таксономічного рівня. Крім того, у бюджети 

місцевого самоврядування буде спрямовуватися рентна плата за спеціальне 

використання природних ресурсів місцевого значення, а також податок  

на доходи фізичних осіб. 

Однією з основних проблем, насамперед, урбанізованих територій 

Карпатського регіону є ситуація з розміщенням твердих побутових  

та промислових відходів, оскільки неорганізовані їх звалища призводять  

до забруднення атмосферного повітря, водних джерел та ґрунтів. Значна 

кількість звалищ твердих побутових та промислових відходів є переповненою, 

що й спровокувало в останні роки кризові явища, пов’язані з поводженням  

з побутовими та промисловими відходами. Вирішення названої проблеми 

напряму пов’язане з виділенням земельних ділянок для будівництва сучасних 

полігонів для побутових та промислових відходів, а також залучення інвестицій 

міжнародних фінансово-кредитних організацій та підприємницьких структур. 

Наголос робиться на міжнародних фінансово-кредитних організаціях  

та підприємницьких структурах із огляду на обмежені фінансові можливості 

держави та територіальних громад у частині реалізації проєктів модернізації 

індустрії поводження з відходами. Водночас, територіальні громади 

залишаються основними бенефіціарами реалізації проєктів упорядкування 

звалищ відходів, а також їх утилізації. Тобто виникає необхідність забезпечити 

партнерські відносини між місцевим самоврядуванням, як виразником потреб 

територіальних громад, а також з урядами іноземних держав, міжнародними 

фінансово-кредитними організаціями та підприємницькими структурами. 
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Найбільш оптимальною формою гармонізації потреб та інтересів 

перерахованих вище зацікавлених сторін є укладання угод публічно-приватного 

партнерства. 

Публічним партнером виступають органи місцевого самоврядування,  

а приватними партнерами – міжнародні фінансово-кредитні організації  

та приватні підприємницькі структури як вітчизняні, так і закордонні. 

Публічний партнер створює всі необхідні інституціональні умови, зокрема 

виділення земельної ділянки під будівництво сучасних полігонів та створення 

заводів з утилізації сміття, а також впровадження установок з виробництва 

біогазу, а приватний партнер інвестує необхідні ресурси для створення сучасної 

індустрії поводження з відходами, а також їх утилізації на основі переробки 

вторинної сировини та виробництва біологічного палива. Саме угоди публічно-

приватного партнерства дають можливість представникам місцевого 

самоврядування брати безпосередню участь у реалізації проєктів оновлення  

та модернізації індустрії поводження з відходами. Інституціоналізація такого 

роду угод дасть можливість, із однієї сторони, усувати прецеденти виникнення 

переповнених звалищ твердих відходів, а також полів фільтрації навколо 

промислових підприємств і поблизу населених пунктів, а з іншої – забезпечить 

виробництво біологічного палива, що дозволить здешевити опалення 

приміщень комунальної інфраструктури і зменшити залежність від імпорту 

викопних вуглеводнів. 

Реалізація цілей та завдань комплексного природокористування  

великою мірою може забезпечуватися не тільки за безпосередньої,  

а й за опосередкованої участі в реалізації такого роду проєктів муніципальних 

органів влади. За таких умов важливого значення набуває інституціоналізація 

сучасних форм об’єднання ресурсних можливостей та організаційного 

потенціалу окремих природокористувачів. Однією з таких форм співпраці 

виступає кооперація. Залежно від спрямованості діяльності, а також специфіки 

виробництва готової продукції вона може мати різновиди, зокрема створення 

обслуговуючих та збутових кооперативів на базі суб’єктів господарювання. 
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Особливо доцільною кооперація є для суб’єктів малого природно-ресурсного 

підприємництва, оскільки за таких умов консолідуються фінансові ресурси  

і створюються можливості для реалізації капіталомістких проєктів,  

що дозволять сформувати сучасну матеріально-технічну базу видобутку  

чи заготівлі природної сировини, а також поводження з відходами. 

Створення кооперативів у сфері комплексного природокористування 

здійснюватиметься на основі консультативної підтримки зі сторони органів 

місцевого самоврядування та дорадницьких служб, щоб донести потрібну 

інформацію для суб’єктів природокористування відносно переваг кооперації 

для всіх і для окремо взятого суб’єкта природоохоронної та природо-

експлуатаційної діяльності. Такого роду кооперація має здійснюватися  

на основі поєднання ресурсних та організаційних можливостей територіально 

наближених державних лісогосподарських підприємств у частині утилізації 

лісосічних відходів та відходів деревообробки; налагодження виробництва 

газоподібного біологічного палива на основі рекуперації енергії з відходів 

сільськогосподарського виробництва; складування, захоронення та спалення 

окремих класів твердих побутових та промислових відходів. Об’єднання 

дрібних природокористувачів у кооперативи також підвищує шанси останніх 

отримати необхідні інвестиційні ресурси для реалізації природно-

господарських та природно-охоронних проєктів у зв’язку з нівелюванням 

факторів надмірного подрібнення ресурсних та організаційних можливостей. 

Ефективною формою організаційно-економічного забезпечення 

досягнення окремих цілей та завдань комплексного природокористування  

у Карпатському регіоні є реалізація природоохоронних проєктів у рамках 

програм транскордонного співробітництва та Східного партнерства ЄС. 

Близькість адміністративних областей Карпатського регіону до кордонів 

Європейського Союзу підвищує ймовірність залучення фінансових ресурсів  

з ЄС в реалізацію природоохоронних проєктів, що дозволять ефективніше 

упереджувати наслідки стихійних лих, зокрема повеней та паводків, 

забезпечать максимізацію надання біогеоценозами екосистемних послуг,  
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а також дозволять реалізувати природно-господарські заходи, що позитивним 

чином вплинуть на емісію парникових газів. 

Виходячи з цих міркувань, основні природокористувачі, якими  

у Карпатському регіоні виступають державні лісогосподарські підприємства, 

комунальні лісогосподарські підприємства та суб’єкти аграрного 

підприємництва, за консультативного сприяння відповідних підрозділів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування мають подавати заявки  

на отримання грантових ресурсів із фінансових фондів ЄС в рамках програм 

транскордонного співробітництва, зокрема програми «Східне Партнерство».  

У контексті реалізації природно-господарських та природоохоронних проєктів 

на основі грантових ресурсів ЄС найбільш привабливими пріоритетами  

для Карпатського регіону виступають: налагодження виробництва екологічно 

чистої продукції на основі використання технологій органічного та ґрунто-

захисного землеробства; збереження біорізноманіття в Карпатських пралісах; 

підвищення рівня комплексності ведення лісового господарства на основі 

розбудови індустрії рекреаційного лісокористування; збереження  

та примноження водно-болотних угідь; збільшення обсягів виробництва 

газоподібного та твердого біологічного палива на основі утилізації відходів 

лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва, а також відходів 

полів фільтрації промислових підприємств. 

Підвищення результативності реалізації на рівні територіальних громад 

природоохоронних проєктів великою мірою залежить від підвищення 

можливостей місцевих бюджетів фінансувати проєкти з охорони 

навколишнього природного середовища, зокрема утилізації відходів. 

Перевіреними вітчизняною та світовою практикою джерелами формування 

фондів відтворення, відновлення та охорони природно-ресурсного потенціалу 

довкілля виступають екологічні податки за забруднення навколишнього 

природного середовища, а також рентна плата за спеціальне використання 

природних ресурсів місцевого значення. У короткостроковій чи середньо-

строковій перспективі за нинішнього інституціонального середовища 
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фіскального регулювання природокористування досягти проривних позитивних 

змін стосовно збільшення надходжень цих платежів до спеціальних фондів 

охорони навколишнього природного середовища надто проблематично.  

Тому важливого значення набуває такий механізм залучення «зелених» 

інвестицій як емісія муніципальних боргових зобов’язань під реалізацію 

природоохоронних проєктів. Тобто муніципалітет, здійснюючи емісію такого 

роду боргових цінних паперів, виходить на фінансовий ринок з метою 

залучення грошових коштів для реалізації природооблаштувальних та природо-

експлуатаційних проєктів. У даному контексті необхідно максимальною мірою 

використати позитивну практику тих муніципалітетів, особливо Західного 

регіону, що мають досвід емісії муніципальних боргових зобов’язань. 

Повноцінне організаційно-економічне забезпечення реалізації 

програмних заходів комплексного природокористування на рівні 

територіальних громад стане можливим на основі: 

- забезпечення реальної децентралізації управління природо-

експлуатаційною та природоохоронною діяльністю, коли муніципалітети 

отримують більше повноважень у частині регулювання діяльності природо-

користувачів на підзвітних територіях, а також диверсифікуються джерела 

наповнення місцевих фондів відтворення природно-ресурсного потенціалу  

та охорони навколишнього природного середовища; 

- формування на основі комунального майна муніципальних підприємств, 

яким будуть передані у користування комунальні природно-господарські 

активи і які забезпечать їх залучення у відтворювальний процес; 

- укладання угод публічно-приватного партнерства між 

муніципалітетами, насамперед, обласними центрами та містами обласного 

підпорядкування, та підприємницькими структурами на основі поєднання 

організаційного та адміністративного потенціалу публічного партнера  

та інвестиційних можливостей фінансово-кредитних організацій  

і підприємницьких структур, що спеціалізуються на реалізації природо-

охоронних проєктів; 
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- активізації співпраці окремих природокористувачів на основі 

кооперації, що дозволить консолідувати ресурсні можливості суб’єктів 

природно-господарського підприємництва і сформувати необхідну для всіх 

учасників кооперативного утворення індустрію природоексплуатаційної  

та природооблаштуальної діяльності; 

- пожвавлення діяльності муніципалітетів та великих природо-

користувачівв у напрямі участі в проєктах транскордонного співробітництва, 

що фінансуються Європейським Союзом, що дозволить залучити необхідні 

фінансові ресурси для виконання вимог у відповідності з основними 

міжнародними природоохоронними конвенціями; 

- диверсифікації джерел фінансування природоохоронних та природо-

облаштувальних проєктів на основі емісії муніципалітетами «зелених» 

облігацій, що дасть можливість на порядок збільшити надходження у фонди 

охорони навколишнього природного середовища, які формуються у складі 

бюджетів місцевого самоврядування. 

Досягнення цілей та завдань комплексного природокористування буде 

забезпечено за умови, коли методи та інструменти стимулювання процесів 

комплексності у використанні природної сировини на загальнодержавному  

та муніципальному рівні отримають необхідне доповнення на внутрішньо-

фірмовому рівні через впровадження методів екологічного аутсорсингу, 

екологічного інжинірингу, екологічного реінжинірингу та екологічного 

бенчмаркінгу. Гармонізація загальнодержавних та регіональних пріоритетів 

комплексного природокористування з внутрішньо-корпоративними 

пріоритетами з високим рівнем результативності буде забезпечуватися  

на основі укладання контрактів між добувними підприємствами та суб’єктами 

переробної діяльності, інтеграції суб’єктів підприємницької діяльності,  

що функціонують в одній або в декількох фазах природно-продуктового 

ланцюга, а також на основі кооперації природокористувачів. 
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Висновки до розділу 3 

1. Встановлено, що з метою конкретизації цілей комплексного природо-

користування варто виокремити пріоритети підвищення рівня комплексності 

використання природно-ресурсного потенціалу у Карпатському регіоні в розрізі 

лісовиробничого, сільськогосподарського, водогосподарського, мінерально-

сировинного комплексів, а також індустрії поводження з відходами. Індустрія 

поводження з відходами виокремлюється на ряду з окремими сегментами 

природно-ресурсного сектора у зв’язку з надмірною ускладненістю процесів 

складування, утилізації та захоронення промислових та побутових відходів. 

2. Доведено, що цілями комплексного природокористування у лісо-

виробничому комплексі є: впровадження методів та технологій соціального  

та наближеного до природи лісівництва; підвищення дієвості надання лісовими 

біогеоценозами екосистемних послуг; підвищення обсягів виробництва 

деревного палива; нарощення обсягів заготівлі другорядних лісових матеріалів 

та побічних лісокористувань; збільшення протяжності лісових доріг,  

а також їх альтернативне використання через включення до рекреаційної 

мережі. Основними цілями комплексного природокористування у сільсько-

господарському комплексі Карпатського регіону є: повернення до традиційної 

для даної зони сільськогосподарської спеціалізації, що найбільшою мірою 

відповідає наявним природно-кліматичним умовам господарювання; 

пріоритетний розвиток індустрії виробництва екологічно чистої продукції 

тваринництва з огляду на наявність екологічно безпечної кормової бази  

та значну площу покинутих та самозаліснених сільськогосподарських угідь. 

3. Вибір цілей комплексного природокористування у водогосподарському 

комплексі Карпатського регіону значною мірою детермінується високим рівнем 

запасів водних ресурсів та водності річок, що поряд із позитивними моментами 

в частині водозабезпеченості несе значні ризики відносно можливого 

затоплення як сільськогосподарських угідь, так і населених пунктів. Основними 

цілями комплексного природокористування у мінерально-сировинному 
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комплексі виступають: екологізація гірничо-видобувного виробництва; 

врахування під час розробки нових родовищ корисних копалин сейсмічної 

активності надр; упередження проявів самовиливу нафти і мінералізованих  

вод на територіях старих нафтопромислів; упередження постійних фонових  

витоків природного газу; усунення проявів попадання у водоносні горизонти 

неочищених вод під час поглинання бурових розчинів. 

4. Обґрунтовано, що реалізація цілей та завдань комплексного природо-

користування стане можливою на основі розроблення і впровадження 

економічного механізму реалізації комплексного підходу у сфері 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу та охорони довкілля. 

Враховуючи те, що економічний механізм є сукупністю форм, методів  

та способів регулювання використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів, його формування має передбачати декілька етапів: 

1) нормативно-правове забезпечення інституціоналізації інструментів  

та важелів впливу на природокористувачів; 

2) розроблення регуляторного механізму забезпечення комплексного 

природокористування на регіональному та місцевому рівнях із метою  

як найповнішого врахування територіальних особливостей господарського 

освоєння природно-ресурсного потенціалу; 

3) диверсифікація інструментів фінансово-економічного забезпечення 

комплексного природокористування. 

5. Визначено, що значного поштовху для прискорення реалізації проєктів 

комплексного природокористування надасть створення позабюджетних фондів 

фінансування проєктів ресурсозбереження та утилізації вторинної природної 

сировини. Великий потенціал у цьому напрямі має лісове господарство  

та деревообробна промисловість, на підприємствах яких утворюються значні 

обсяги лісосічних відходів та відходів деревообробки. Збитковість заготівлі  

та переробки деревних відходів змушує лісогосподарські та деревообробні 

підприємства їх використовувати як паливо або спрямовувати на звалища  

чи спалювати в місцях здійснення рубок. Додаткових стимулів щодо 
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використання деревних відходів для виробництва біологічного палива,  

як джерела енергії, надасть інституціоналізація державних дотацій  

на використання окремих видів природної сировини, насамперед, неліквідної 

деревини та порубкових решток. 

6. У процесі досліджень встановлено, що найбільшого синергетичного 

ефекту від впровадження методів та технологій комплексного природо-

користування вдасться досягти за умови створення відповідного організаційно-

економічного забезпечення на рівні територіальних громад. Повноцінне 

організаційно-економічне забезпечення реалізації програмних заходів 

комплексного природокористування на рівні територіальних громад стане 

можливим на основі: забезпечення реальної децентралізації управління 

природоексплуатаційною та природоохоронною діяльністю; формування  

на основі комунального майна муніципальних підприємств; укладання угод 

публічно-приватного партнерства між муніципалітетами, насамперед, 

обласними центрами та містами обласного підпорядкування,  

та підприємницькими структурами; активізації співпраці окремих природо-

користувачів на основі кооперації; пожвавлення діяльності муніципалітетів  

та великих природокористувачів у напрямі участі в проєктах транскордонного 

співробітництва, що фінансуються Європейським Союзом; диверсифікації 

джерел фінансування природоохоронних та природооблаштувальних проєктів 

на основі емісії муніципалітетами «зелених» облігацій. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації розроблено еколого-економічні засади розвитку 

комплексного природокористування у Карпатському регіоні, які передбачають 

формування сучасного інституціонального середовища диверсифікації 

організаційно-економічних форм господарського освоєння місцевого природно-

ресурсного потенціалу та інвестиційного забезпечення реалізації проєктів 

природоохоронного та природо-експлуатаційного спрямування. 

1. Встановлено, що комплексне природокористування охоплює сферу 

взаємодії природокористувачів різних рівнів, пов’язане із залученням 

природних ресурсів певної території в господарський обіг на основі дотримання 

природного балансу екосистем без нанесення шкоди населенню  

та господарському комплексу, забезпеченням позитивного еколого-

економічного ефекту в контексті дотримання положень концепції сталого 

розвитку. 

2. Розроблено теоретичний підхід до структуризації базових складових 

комплексного природокористування на основі їх компліментарності з Цілями 

сталого розвитку 2016–2030, який враховує форми господарського освоєння 

природної сировини та несировинних корисностей природно-ресурсного 

потенціалу, їх залучення у продуктово-переробні ланцюги, використання  

в якості джерела енергії вживаної природної сировини, що створить умови  

для максимально можливого продукування природними комплексами 

екосистемних послуг та підвищить частку доданої вартості природно-

ресурсного сектора у валовому регіональному продукті. 

3. Сформовано авторський концепт нарощення природно-ресурсної бази 

соціально-економічного розвитку лісозабезпеченого регіону, який передбачає 

збереження та примноження потенціалу лісових екосистем на основі 

впровадження методів соціального лісівництва та наближеного до природи 

лісокористування, що дасть можливість ефективніше упереджувати селеві 
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потоки, зменшувати частоту і масштаби прояву повеней і паводків, збільшувати 

емісію кисню. 

4. Розроблено інструментарій оцінювання рівня комплексності природо-

користування, який передбачає розрахунок коефіцієнтів комплексного 

залучення у господарський обіг первинних природних ресурсів, поглибленої 

промислової переробки природної сировини, концентрації видів комплексного 

природокористування, спеціалізації та локалізації комплексного природо-

користування, що дасть можливість диференціювати методи регуляторного 

впливу на природокористувачів в різних адміністративних областях. 

5. Запропоновано теоретичний підхід до цілепокладання та обґрунтування 

завдань комплексного природокористування, який виокремлює виробничо-

економічні, соціально-економічні та еколого-економічні цілі, що детермінують 

завдання комплексного використання природної сировини через формування 

систем інтегрованого управління природними ресурсами, імплементацію 

природоохоронних директив ЄС, розроблення та реалізацію регіональних  

та місцевих програм, формування комунального сектора та укладання угод 

публічно-приватного партнерства між суб’єктами державного та комунального 

природно-ресурсного підприємництва і суб’єктами приватного бізнесу. 

6. Проведено аргументацію та ідентифікацію цілей комплексного 

природокористування у Карпатському регіоні в розрізі основних сегментів 

природно-ресурсного сектору (лісовиробничого, сільськогосподарського, 

водогосподарського та мінерально-сировинного комплексів й індустрії 

поводження з відходами), які ув’язують секторальні пріоритети комплексного 

природокористування з інституціональним забезпеченням, зокрема 

децентралізацією управління природоохоронною діяльністю, формуванням 

комунальних підприємств, кооперацією діяльності природокористувачів, 

реалізацією природоохоронних проєктів та диверсифікацією портфеля 

банківських послуг в частині кредитування природоохоронних, природо-

облаштувальних та природоексплуатаційних проєктів. 
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7. Розроблено механізм стимулювання комплексного використання 

деревних відходів, який передбачає надання постійним лісокористувачам  

та суб’єктам деревообробного підприємництва субсидій з державного бюджету 

та бюджетів територіальних громад на заготівлю і переробку деревних відходів 

та виробництво паливних деревних ресурсів, а також фінансової допомоги  

в рамках програми Східного партнерства в частині збереження природної 

спадщини, що сприятиме диверсифікації використання лісосічних відходів  

та відходів деревообробки і забезпечить синергетичний ефект для держави, 

територіальної громади та постійних лісокористувачів і деревообробників. 

8. Встановлено, що повноцінне організаційно-економічне забезпечення 

реалізації програмних заходів комплексного природокористування на рівні 

територіальних громад є можливим на основі: забезпечення реальної 

децентралізації управління природоексплуатаційною та природоохоронною 

діяльністю; формування на основі комунального майна муніципальних 

підприємств; укладання угод публічно-приватного партнерства між 

муніципалітетами, насамперед, обласними центрами і містами обласного 

підпорядкування, та підприємницькими структурами; активізації співпраці 

окремих природокористувачів на основі кооперації; пожвавлення діяльності 

муніципалітетів та великих природокористувачів в напрямі участі в проєктах 

транскордонного співробітництва, які фінансуються Європейським Союзом; 

диверсифікації джерел фінансування природоохоронних та природо-

облаштувальних проєктів на основі емісії муніципалітетами «зелених» 

облігацій. 
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Додаток А 

Структура сільськогосподарських угідь в областях Карпатського регіону 
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Додаток Б.1 

Площа сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні 

сільськогосподарських підприємств і господарств населення  

в областях Карпатського регіону, тис. га* 

Область 1995 2000 2005 2010 2011 2014 2015 2016 

Відхилення 

2016/1995 

Абс. Відн. 

Закарпатська 448,5 433,4 413,8 405,5 404,7 402,3 402,3 387,7 -60,8 -13,6 

Івано-

Франківська 
534,7 524,4 498,9 490 489,8 492,8 493,5 493,5 -41,2 -7,7 

Львівська 1169,5 1131,9 1054,3 1032,2 1031,5 1012,5 1009,5 1009,5 -160 -13,7 

Чернівецька 467,5 458,6 454 449,2 448,9 444,7 442,6 442,6 -24,9 -5,3 

Всього по 

Карпатськом

у регіону 

2620,2 2548,3 2421,0 2376,9 2374,9 2352,3 2347,9 2333,3 -286,9 -10,9 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток Б.2 

Площа ріллі у володінні та користуванні сільськогосподарських 

підприємств і господарств населення в областях Карпатського регіону,  

тис. га* 

Область 1995 2000 2005 2010 2011 2014 2015 2016 

Відхилення 

2016/1995 

Абс. Відн. 

Закарпатська 197,9 198,7 196,9 194,1 193,8 193,1 193,1 192,5 -5,4 -2,7 

Івано-

Франківська 
413,8 398,9 361,2 366,6 373,1 377 377 377,7 -36,1 -8,7 

Львівська 820 765,9 729,4 722,2 722,1 718,6 719 719 -101 -12,3 

Чернівецька 337,9 332,8 331,3 325,3 323,9 322,5 322,5 322,1 -15,8 -4,7 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

1769,6 1696,3 1618,8 1608,2 1612,9 1611,2 1611,6 1611,3 -158,3 -8,9 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток В.1 

Площа, з якої зібрано кукурудзу на зерно  

в областях Карпатського регіону, тис. га*  

Область 1995 2000 2005 2010 2011 2014 2015 2016 

Відхилення 

2016/1995 

Абс. Відн. 

Закарпатська 16,8 26,6 34,5 38,6 41,4 42,9 45,7 51,5 34,7 206,5 

Івано-

Франківська 
13,7 16,6 20,5 30,1 38,9 49,8 38,6 44,5 30,8 224,8 

Львівська 5,8 5,5 16 26,7 39,5 62,2 39,7 39,4 33,6 579,3 

Чернівецька 39 39,3 49,9 62,9 63,6 63 51,2 52,5 13,5 34,6 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

75,3 88,0 120,9 158,3 183,4 217,9 175,2 187,9 112,6 149,5 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток В.2 

Площа, з якої зібрано ріпак в областях  

Карпатського регіону, тис. га* 

Область 1995 2000 2005 2010 2011 2014 2015 2016 

Відхилення 

2016/1995 

Абс. Відн. 

Закарпатська 0,7 0,9 0,1 0,4 0,6 0,3 0,5 0,2 -0,5 -71,4 

Івано-

Франківська 
1,8 6,1 2,3 10 16,3 29,8 26,8 17,5 15,7 872,2 

Львівська 2,8 13,9 8,7 42,3 36,8 51,7 52,7 44,1 41,3 1475,0 

Чернівецька 0,3 4,5 1,1 7,2 11,6 10,6 7,5 7,4 7,1 2366,7 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

5,6 25,4 12,2 59,9 65,3 92,4 87,5 69,2 63,6 1135,7 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток Д.1 

Площа відтворення лісів шляхом садіння та висівання лісу  

в Карпатському регіоні 

 

Додаток Д.2 

Площа відтворення лісів шляхом природного поновлення лісу  

в Карпатському регіоні 
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Додаток Ж.1 

Площа відтворення лісів в областях Карпатського регіону, га* 

Область 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2017 2018 

Відхилення 

2018/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 2825 2348 2205 2747 3016 2192 3191 2667 -349 0,88 

Івано-

Франківська 
2227 2281 2039 2816 3195 2424 3960 3044 -151 0,95 

Львівська 2556 2539 3126 4754 4841 3258 4210 3149 -1692 0,65 

Чернівецька 967 1311 1436 2195 2544 2272 1951 1591 -953 0,63 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

8575 8479 8806 12512 13596 10146 13312 10451 -3145 0,77 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток Ж.2 

Площа відтворення лісів шляхом природного поновлення  

в областях Карпатського регіону, га* 

Область 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2017 2018 
Відхилення 

2018/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 744 525 518 792 1039 1070 2051 1776 737 1,71 

Івано-

Франківська 
184 149 462 1117 1496 1344 2228 1576 80 1,05 

Львівська 250 427 554 616 976 836 1612 1279 303 1,31 

Чернівецька 330 485 602 804 1138 1169 1253 1180 42 1,04 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

1508 1586 2136 3329 4649 4419 7144 5811 1162 1,25 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток З.1 

Переведення лісових культур у вкриті лісом землі в областях 

Карпатського регіону, га* 

Область 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2016 2017 
Відхилення 

2017/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 2721 1855 1714 1683 1818 861 915 1990 172 1,09 

Івано-

Франківська 
1691 2011 2375 1575 1661 963 1367 1412 -249 0,85 

Львівська 2588 2425 2029 2611 3047 742 1318 3781 734 1,24 

Чернівецька 843 817 726 701 777 3100 1282 1577 800 2,03 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

7843 7108 6844 6570 7303 5666 2882 8760 1457 1,20 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток З.2 

Площа угідь, охоплених мисливським упорядкуванням в областях 

Карпатського регіону, тис. га* 

Область 1995 2000 2005 2008 2010 2014 2017 

Відхилення 

2017/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 1074,7 31 1068,2 984,5 1021,3 743,8 706,5 -278 0,72 

Івано-

Франківська 
876,1 893,4 919,6 963,8 989 704,5 732 -231,8 0,76 

Львівська 1876,8 1081,7 1578,3 1595,2 1769,1 1484,7 1556,9 -38,3 0,98 

Чернівецька 153,4 642,7 633,3 633,4 627 617,5 462 -171,4 0,73 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

3981 2648,8 4199,4 4176,9 4406,4 3550,5 3457,4 -719,5 0,83 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток К.1 

Заготівля ліквідної деревини в областях  

Карпатського регіону, тис. м3* 

Область 1997 2000 2005 2008 2010 2014 2017 

Відхилення 

2017/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 608,3 906,7 1032,3 953,4 1003,7 1372,4 1202 248,6 1,26 

Івано-

Франківська 
466,3 518 784,6 864,7 923,2 1141,5 1161,5 296,8 1,34 

Львівська 679,5 774,1 1036,2 1165,9 1106,8 1261,9 1178 12,1 1,01 

Чернівецька 560,1 569,3 804,3 866,1 899,9 931,4 656,5 -209,6 0,76 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

2314,2 2768,1 3657,4 3850,1 3933,6 4707,2 4198 347,9 1,09 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток К.2 

Заготівля лісоматеріалів круглих в областях  

Карпатського регіону, тис. м3* 

Область 1997 2000 2005 2008 2010 2014 2018 

Відхилення 

2018/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 312,1 489,4 411,4 394,9 308,2 500,3 445,5 50,6 1,13 

Івано-

Франківська 
237,7 274 387,1 427,9 357,7 476,2 583,3 155,4 1,36 

Львівська 357,4 398,6 445,3 504 370,6 402,2 558,3 54,3 1,11 

Чернівецька 288,2 266,2 333,5 370,8 341 306,4 229,2 -141,6 0,62 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

1195,4 1428,2 1577,3 1697,6 1377,5 1685,1 1816,3 118,7 1,07 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток Л.1 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря  

в областях Карпатського регіону, тис. т* 

Область 1990 2000 2005 2008 2010 2014 2017 

Відхилення 

2017/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 144,5 40,7 65,9 91,4 87,1 60,5 39,3 -52,1 0,43 

Івано-

Франківська 
549,5 184,8 252,2 298,3 224,9 277,2 280,0 -18,3 0,94 

Львівська 567,3 192,9 187,6 266,8 246,3 209,6 211,7 -55,1 0,79 

Чернівецька 133,2 35,1 33,6 43,3 44,6 37 37,4 -5,9 0,86 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

1394,5 453,5 539,3 699,8 602,9 584,3 568,4 -131,4 0,81 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток Л.2 

Забір води з природних водних об’єктів  

в областях Карпатського регіону млн м3* 

Область 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2014 2018 

Відхилення 

2018/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 157 113 80 59 54 42 38 47 -7 0,87 

Івано-

Франківська 
304 236 131 118 112 97 107 96 -16 0,86 

Львівська 564 437 312 256 244 250 232 172 -72 0,70 

Чернівецька 119 101 64 78 72 79 90 67 -5 0,93 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

1144 887 587 511 482 468 467 382 -100 0,79 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток Л.3 

Загальне водовідведення в областях  

Карпатського регіону, млн м3* 

Область 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2014 2018 

Відхилення 

2018/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 76 71 59 53 51 43 33 37 -14 0,73 

Івано-

Франківська 
187 188 112 91 94 92 74 63 -31 0,67 

Львівська 438 396 336 290 262 240 224 175 -87 0,67 

Чернівецька 80 58 38 42 48 53 64 43 -5 0,90 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

781 713 545 476 455 428 395 318 -137 0,70 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток Л.4 

Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки  

в областях Карпатського регіону, тис. т.* 

Область 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2014 2018 

Відхилення 

2018/2008 

Абс. Відн. 

Закарпатська 41,2 6,3 191,3 3,6 1,1 8 1,9 0,6 -3,0 0,17 

Івано-

Франківська 
70,5 15,4 20,5 7 4,2 3,4 2 3,8 -3,2 0,54 

Львівська 4,9 1,1 0,8 1,4 1,5 2 0,4 2,7 1,3 1,93 

Чернівецька 27,9 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,50 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

144,5 22,9 213,1 12,2 6,9 13,5 4,4 7,2 -5,0 0,59 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток Л.5 

Утворення відходів у розрахунку на 1 км2 території, т* 

Області 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Відхилення 

2016/2010 

Абс. Відн. 

Закарпатська 13,2 43,9 9,6 7,5 10,4 12,2 -1 -7,6 

Івано-Франківська 79 128,3 121,8 130,6 152,9 139 60 75,9 

Львівська 114 153,7 121,7 152,4 135,5 127,1 13,1 11,5 

Чернівецька 17,5 68 51,3 48 49,1 48 30,5 174,3 

В середньому  

по Карпатському 

регіону 

55,9 98,5 76,1 84,6 87,0 81,6 25,65 45,9 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток Л. 6 

Утворення відходів у розрахунку на одну особу за регіонами, кг* 

Області 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Відхилення 

2016/2010 

Абс. Відн. 

Закарпатська 151,4 448,6 98,2 76,3 106,2 124 -27,4 -18,1 

Івано-Франківська 926,3 1290,9 1224,8 1313,1 1537 1401 474,7 51,2 

Львівська 1020,7 1318,6 1044,4 1309,3 1164,6 1095 74,3 7,3 

Чернівецька 277,7 607,6 458,2 427,7 437,5 427 149,3 53,8 

В середньому  

по Карпатському 

регіону 

594,0 916,4 706,4 781,6 811,3 761,8 167,725 28,2 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток Л.7 

Видалення відходів у спеціально відведені місця та об’єкти, тис. т* 

Область 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Відхилення 

2016/2010 

Абс. Відн. 

Закарпатська 821,5 273,6 120,5 115,8 125,6 142,5 -679 -82,7 

Івано-Франківська 163,1 836 1143,9 941,9 1126,7 774,7 611,6 375,0 

Львівська 9530 2539,8 1912,2 2280,6 1995,6 1642,5 -7887,5 -82,8 

Чернівецька 206,8 182 202,9 212,3 205,1 209,6 2,8 1,4 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

10721,4 3831,4 3379,5 3550,6 3453 2769,3 -7952,1 -74,2 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток Л.8 

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації,  

у місцях видалення відходів, тис. т* 

Область 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Відхилення 

2016/2010 

Абс. Відн. 

Закарпатська 865,8 1615,3 1825 1467,1 1833,2 1967,9 1102,1 127,3 

Івано-Франківська 35556,8 39773,4 40636,3 41547,7 42644,1 43559,7 8002,9 22,5 

Львівська 174544 189766 219908 222409 230055 231800 57256 32,8 

Чернівецька 1738,8 2131,2 2416,5 2611,4 2774,8 2985,9 1247,1 71,7 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

212705 233286 264786 268036 277307 280313 67608,1 31,8 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток М.1 

Капітальні інвестиції підприємств, організацій, установ на охорону 

атмосферного повітря і зміни клімату в областях Карпатського регіону, 

тис. грн.* 

Область 2007 2009 2010 2013 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 1220,4 683,1 608,4 133,2 280 200 900 -320,4 0,7 

Івано-

Франківська 
65673 51078 11390 4222,3 68537 188200 66100 427 1,0 

Львівська 9472,9 15985 37053 100641 62336 89500 123000 113527,1 13,0 

Чернівецька 544 86,8 34,1 85,9 38 0 0 -544 0,0 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

76910 67833 49086 105082 131190 277900 190000 113089,7 2,5 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток М.2 

Поточні витрати підприємств, організацій, установ на охорону 

атмосферного повітря і зміни клімату в областях Карпатського регіону, 

тис. грн.* 

Область 2007 2009 2010 2013 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 1185,2 314,9 262,5 114,2 336,5 600 300 -885,2 0,3 

Івано-

Франківська 
20799 14036 16149 22268 29529 61600 204500 183701,2 9,8 

Львівська 9808,3 12602 12052 22729 24294 64000 148100 138291,7 15,1 

Чернівецька 378,4 391,2 306 235,2 226,8 300 300 -78,4 0,8 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

32171 27345 28770 45346 54386 126500 353200 321029,3 11,0 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток Н.1 

Капітальні інвестиції підприємств, організацій, установ на очищення 

зворотних вод в областях Карпатського регіону, тис. грн.* 

Область 2007 2009 2010 2013 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 1321,4 858,3 7416,9 553,4 1086,1 4200 62000 60678,6 46,9 

Івано-

Франківська 
10394 18833 54289 66182 49035 87200 185900 175505,7 17,9 

Львівська 8307,6 32955 3636,4 21010 11479 42100 202300 193992,4 24,4 

Чернівецька 5122,2 1056,3 1375,3 1423,9 1490,3 2900 51000 45877,8 10,0 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

25146 53703 66718 89169 63091 136400 501200 476054,5 19,9 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Додаток Н.2 

Поточні витрати підприємств, організацій,  

установ на очищення зворотних вод  

в областях Карпатського регіону, тис. грн.* 

Область 2007 2009 2010 2013 2014 2017 2018 

Відхилення 

2018/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 16875 22886 26762 19010 31434 51700 62000 45124,6 3,7 

Івано-

Франківська 
71181 62229 74074 117964 93851 140300 185900 114719,2 2,6 

Львівська 56732 74286 86293 108411 123922 180300 202300 145568 3,6 

Чернівецька 13190 19096 21054 26859 28834 45300 51000 37810,1 3,9 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

157978 178496 208182 272245 278041 417600 501200 343221,9 3,2 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток П.1 

Капітальні інвестиції та поточні витрати на захист і реабілітацію ґрунту, 

підземних і поверхневих вод у Карпатському регіоні 

 

 

Додаток П.2 

Капітальні інвестиції підприємств, організацій, установ  

на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод  

в областях Карпатського регіону, тис. грн.* 

Область 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Відхилення 

2015/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 211 759,3 1280,2 2415,2 3406,5 7079,3 2836,4 375 164 77,7 

Івано-

Франківська 
22236 107528 15107 48962 16227 9584,1 16549 41698 19462 87,5 

Львівська 17264 39043 44089 11846 1296,4 3062,5 30559 8931,2 -8333 -48,3 

Чернівецька 3020 30531 6469,3 13117 1420,6 1161,9 1368 15004 11984 396,8 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

42732 177861 66945 76340 22351 20888 51312 66008 23277 54,5 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток П.3 

Поточні витрати підприємств, організацій, установ  

на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод  

в областях Карпатського регіону, тис. грн* 

Область 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Відхилення 

2015/2007 

Абс. Відн. 

Закарпатська 327,6 1330,4 878,7 3688,7 2717,2 1595 5344 447,9 120,3 36,7 

Івано-

Франківська 
3472,3 6281,3 17968 14732 12839 14827 14186 23547 20075 578,1 

Львівська 18221 21313 20384 36632 43243 36378 41787 45796 27575 151,3 

Чернівецька 20,2 2391,7 2254,7 661,2 545,9 1283,8 1333,8 438,7 418,5 2071,8 

Всього по 

Карпатському 

регіону 

22041 31316 41485 55714 59345 54084 62650 70230 48189 218,6 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Коефіцієнт комплексності залучення первинних природних ресурсів 

Область 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Закарпатська  0,134 0,137 0,144 0,170 0,164 

Івано-Франківська  0,181 0,179 0,190 0,200 0,199 

Львівська  0,112 0,113 0,119 0,125 0,154 

Чернівецька  0,191 0,188 0,217 0,244 0,237 

Всього по  

Карпатському регіону 
0,141 0,141 0,151 0,162 0,174 

Україна 0,139 0,146 0,156 0,172 0,176 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Таблиця Р.2 

Коефіцієнт ефективності комплексного залучення природних ресурсів 

(сума випуску до суми доданої вартості видів економічної діяльності,  

які залучають первинні природні ресурси) 

Область 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Закарпатська  1,963 1,969 1,972 1,983 1,998 

Івано-Франківська  2,049 1,995 2,053 2,065 2,054 

Львівська  2,087 2,078 2,112 2,103 2,024 

Чернівецька  2,268 2,253 2,214 2,191 2,195 

Всього по  

Карпатському регіону 
2,080 2,059 2,086 2,085 2,051 

Україна 2,205 2,229 2,266 2,251 2,239 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Таблиця Р.3 

Коефіцієнт поглибленої промислової переробки природних ресурсів 

Область 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Закарпатська 0,622 0,533 0,511 0,340 0,375 

Івано-Франківська  0,254 0,244 0,229 0,214 0,224 

Львівська  0,415 0,416 0,400 0,407 0,336 

Чернівецька  0,128 0,107 0,111 0,105 0,117 

Всього по  

Карпатському регіону 
0,352 0,334 0,319 0,292 0,280 

Україна 0,399 0,344 0,346 0,307 0,310 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Таблиця Р.4 

Коефіцієнт концентрації видів комплексного природокористування 

Область 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Закарпатська  0,015 0,016 0,018 0,026 0,024 

Івано-Франківська 0,017 0,015 0,018 0,021 0,021 

Львівська  0,008 0,008 0,010 0,011 0,012 

Чернівецька  0,046 0,045 0,055 0,065 0,061 

Всього по  

Карпатському регіону 
0,013 0,013 0,016 0,019 0,018 

Україна 0,010 0,012 0,015 0,020 0,019 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Таблиця Р.5 

Коефіцієнт зміни структури видів комплексного природокористування 

Область 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Закарпатська  0,001 0,001 0,002 0,010 0,003 

Івано-Франківська  0,011 0,003 0,005 0,007 0,001 

Львівська  0,003 0,001 0,004 0,006 0,013 

Чернівецька  0,003 0,001 0,008 0,007 0,003 

Всього по  

Карпатському регіону 
0,004 0,001 0,004 0,006 0,008 

Україна 0,018 0,005 0,006 0,007 0,003 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Таблиця Р.6 

Коефіцієнт спеціалізації видів комплексного природокористування 

Область 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Закарпатська  0,860 0,854 0,846 0,856 0,818 

Івано-Франківська  0,536 0,542 0,556 0,593 0,586 

Львівська  0,603 0,591 0,613 0,665 0,543 

Чернівецька  0,916 0,927 0,915 0,917 0,909 

Всього по  

Карпатському регіону 
0,637 0,636 0,648 0,689 0,617 

Україна 0,526 0,552 0,580 0,616 0,599 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Таблиця Р.7 

Коефіцієнт локалізації видів комплексного природокористування 

Область 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Закарпатська  0,929 0,870 0,847 0,930 0,891 

Івано-Франківська  1,289 1,114 1,121 1,059 1,049 

Львівська  0,833 0,772 0,769 0,712 0,843 

Чернівецька  1,558 1,409 1,454 1,431 1,383 

Всього по  

Карпатському регіону 
1,038 0,943 0,942 0,904 0,953 

Україна 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Примітка. Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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Додаток С 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Карпук А. І., Миклуш Т. С. Змістовна характеристика поняття 

«комплексне природокористування» в ринкових умовах. Економічні науки. 

Серія «Економічна історія». 2016. Вип. 13 (52). С. 132–136. (Здобувачем 

виявлено особливості забезпечення комплексності природокористування). 

2. Карпук А. І., Миклуш Т. С. Особливості реалізації концепції 

комплексного природокористування на еколого-економічних засадах. 

Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2016. Вип. 13 (50).  

С. 48–53. (Здобувачем розроблено концепцію комплексного природо-

користування на еколого-економічних засадах). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України,  

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

3. Миклуш Т. Комплексне природокористування: теоретико-

методологічні засади та інституціональні передумови. Економіст. 2016. № 5. 

С. 51–53. 

4. Миклуш Т. Еколого-економічні засади та змістовна характеристика 

комплексного природокористування. Економіст. 2016. № 6. С. 30–33. 

5. Миклуш Т. С. Фінансово-інвестиційне забезпечення природоохоронної 

діяльності як необхідна передумова комплексного природокористування. 

Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 38–45. 

6. Миклуш Т. Комплексне природокористування у лісозабезпечених 

регіонах: передумови та механізми. Агросвіт. 2017. № 15–16. С. 77–82. 

7. Миклуш Т. Комплексне природокористування у Карпатському 

економічному районі: особливості та напрями забезпечення. Агросвіт. 2017. 

№ 17. С. 30–34. 
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8. Карпук А. І., Миклуш Т. С., Гордійчук А. І. Закономірності та 

перспективи комплексного розвитку агропродовольчої системи регіону. 

Економічний форум. 2017. № 4. С. 79–85. (Здобувачем розкрито особливості 

комплексного аграрного природокористування як важливої передумови 

розширеного відтворення агропродовольчої системи регіону). 
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