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УДК 636:338.439.4

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Н.В. Бобровська, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обгрунтовано сутність та особливості еколого-економіч-
них аспектів природокористування з метою забезпечення зрівно-
важеного розвитку, реалізації заходів щодо мінімізації екологічних 
ризиків із урахуванням міжнародних і державних цільових, регіо-
нальних програм збереження і відтворення окремих видів природних 
ресурсів.

Ключові слова: еколого-економічні аспекти, зрівноважений 
розвиток, природні ресурси, природоохоронні заходи.

Постановка проблеми. За умови підвищення впливу 
глобалізаційних процесів на природно-ресурсний потенціал 
виникає потреба у виявленні не тільки економічних, а й еколо-
гічних пріоритетів у подальшому розвитку галузі. Формування 
зрівноваженого розвитку залежить від екологічних проце-
сів, які проявляються через поєднання діяльності людини і 
можливості відновлення окремих видів природних ресурсів
з урахуванням галузевих і регіональних особливостей.

Складові і особливості природно-ресурсного потенціалу 
аграрного сектора слід розглядати у взаємозв’язку усіх його 
компонентів і дієвості природоохоронних дій. Тільки за таких 
умов можна забезпечити збереження навколишнього серед-
овища, формування продовольчої безпеки країни і окремих її 
регіонів.

Аналіз останніх наукових досліджень. Більшість на-
укових розробок не висвітлює проблему зрівноваженого роз-
витку країни і окремих регіонів у поєднанні економічних, 
соціальних і екологічних аспектів не тільки для виробничої, 
а й соціальної сфери, у контексті збереження екосистем для 
майбутніх поколінь. Питання еколого-економічного і зрівно-
важеного розвитку економіки країни і окремих галузей через 
оптимізацію використання природно-ресурсного потенціалу 
розглядалися у наукових публікаціях таких вітчизняних вче-
них, як В. Борисова [5], О. Вишневська [6], С. Дорогунцов [8],
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Б. Данилишин [7], П. Саблук [9], Є. Хлобистов [10]. Належної 
уваги заслуговують також наукові розробки інших вітчиз-
няних і зарубіжних вчених стосовно впливу глобалізаційних 
процесів і явищ, дія яких має як позитивний результат, так і 
негативні наслідки дії на екосистеми.

Мета роботи. Враховуючи вищезазначене, метою нашого 
дослідження є обгрунтування сутності і особливостей еколого-
економічних аспектів природокористування з метою забезпе-
чення зрівноваженого розвитку галузей економіки, реалізації 
заходів щодо мінімізації екологічних ризиків із урахуванням 
міжнародних і державних цільових, регіональних програм 
збереження і відтворення окремих видів природних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Високий рівень екологіч-
ного навантаження є актуальним для більшості країн світу і 
тому мінімізація екологічних ризиків повинна проводитися 
через узгодженість дії усіх країн і їхньої скоординованості, 
спрямованої на міжнародно-правову основу. Формами між-
народного співробітництва є наукова і практична діяльність 
у напряму охорони навколишнього середовища, дієвості між-
народних організацій з метою збереження навколишнього се-
редовища (рис. 1).

Отже, для досягнення зрівноваженого розвитку потрібною 
є реалізація механізму організаційних заходів з виявлення еко-
логічних наслідків антропогенної діяльності і запобігання їм.

Механізми Кіотського протоколу передбачають покра-
щення навколишнього середовища із залученням інвестицій 
в його охорону (рис. 2). Протокол забов’язує розвинуті країни 
світу забезпечити зниження або стабілізацію викидів парни-
кових газів до рівня 1990 року.

Враховуючи зазначене, сучасний рівень навантаження на 
природні ресурси вимагає формування адекватної стратегії 
поведінки світової спільноти і обмеження негативного впливу 
з метою збереження. Визнання природоохоронної діяльності 
специфічним виробничим процесом зумовлює потребу роз-
робки теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо 
створення відповідного екологічного механізму виховання, 
який би підвищував зацікавленість і відповідальність людства 
за дотриманням норм природоохоронного законодавства [1].
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Міжнародні форуми:
- Стокгольмська конвенція ООН з 
навколишнього середовища
- Нарада з безпеки і співробітництва в 
Європі
- Глобальний форум з проблем 
виживання
- Конвенція ООН з навколишнього 
середовища та розвитку
- Програма ООН «Людина та біосфера»
- Програма з навколишнього 
середовища
- Європейська угода про збереження 
тваринного і рослинного світу та 
природних біотопів
- Всесвітня хартія природи
- Європейська Хартія про навколишнє 
середовище та здоров’я
- Конвенція із захисту видів
- Конвенція збереження біорізноманіття
- Конвенція із захисту клімату
- Декларація про ліс
- Порядок денний ХХІ ст.
- Кіотський протокол

ЮНЕП (Програма ООН з 
навколишнього середовища)
ВМО (Всесвітня метеорологічна 
організація)
ЮНЕСКО (Організація 
Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури)
ВООЗ (Всесвітня організація 
охорони здоров’я)
ЄЕК (Європейська економічна 
комісія)
ENVSEC («Ініціатива з довкілля 
та безпеки»)
РЦПД (Регіональний центр 
з питань довкілля для 
Центральної та Східної Європи)
МОК (Міжнародна організація з 
питань зміни клімату)
ВФДП (Всесвітній фонд дикої 
природи)
GREENPEACE (Зелений світ)
МСОП (Міжнародна спілка 
охорони природи, природних 
ресурсів)

МЕТА: допомога країнам у визначенні 
і розв’язанні проблем стабільності 
і безпеки щодо покращення 
навколишнього середовища, а також 
поліпшення загального взаєморозуміння 
через співробітництво з екологічних 
питань

Розробка і реалізація державних 
програм щодо збереження 
навколишнього середовища

МІЖНАРОДНІ ЕКОЛОГІЧНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Рис.1. Міжнародні екологічні організації*
*Джерело: розроблено автором з використанням Програми ООН по навколишньому середовищу

Головним завданням Закону України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» є регулювання, вико-
ристання, відтворення окремих видів природних ресурсів і 
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запобігання негативного впливу господарської діяльності на 
навколишнє середовище із збереженням екологічної безпеки 
на державному рівні. Законом України передбачено створен-
ня державної системи моніторингу довкілля і проведення спо-
стережень за станом навколишнього природного середовища, 
рівнем його забруднення. Виконання цих функцій покладе-
но на Міністерство екології та природних ресурсів України 
та інші центральні органи виконавчої влади, які є суб’єктами 
державної системи моніторингу довкілля, а також підприєм-
ства, установи і організації, діяльність яких призводить або 
може призвести до погіршення стану довкілля [2].

Третій етап
Спільне впровадження 
(Joint Implementation)

Другий етап
Торгівля викидами 
(Emissions trading)

Перший етап
Механізм чистого розвитку 

(Clean Development Mechanism)

Ст. 12 КП
Впровадження проектів 
між країною з розвинутою 
економікою і країню яка 
розвивається, забезпечуючи 
її фінансуванням 
і технологіями для 
зрівноважеого розвитку 
і забов’язується знизити 
викиди в атмосферу повітря

Програма 
економічного 
стимулювання, за 
якою джерелам 
певних забруднень 
надаються 
дозволи на викиди 
певної кількості 
тон забруднювачів

Ст. 6 КП
Спрямований на 
економію споживання 
енергоресурсів 
або ефективніше 
виробництво 
електроенергіїх і тепла, 
може розраховувати 
на отримання одиниць 
скорочення викидів

Передбачено гнучкий механізм щодо зменшення 
викидів парникових газів шляхом закупівлі відповідних 

сертифікатів за кордоном

КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ (КП)

Рис.2. Механізм дії Кіотського протоколу*
*Джерело: розроблено автором з використанням Кіотського протоколу

Відповідно до законодавства України, раціональне ви-
користання природних ресурсів регламентує ряд основних 
програмно-цільових підходів, які включають державні і регіо-
нальні програми збереження і відтворення природних ресурсів 
з метою отримання еклологічних пріоритетів у розвитку (табл.).
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Отже, реалізація державних і регіональних програм може 
забезпечити можливості щодо отримання екологічних пріори-
тетів у розвитку, а саме: поліпшити стан здоров'я населення; 
удосконалити механізм збереження біорізноманіття, поліпши-
ти стан фінансування заходів щодо збереження біорізноманіт-
тя; поліпшити якісний рівень і біологічні особливості окремих 
видів природних ресурсів.

Збереження природних ресурсів сприятиме позитивним 
змінам у стані довкілля на локальному і регіональному рівнях 
(клімат, якість водних ресурсів, обводнення, зокрема малих рі-
чок). Дозволить сформувати цілісну екомережу, яка сприяти-
ме відтворенню біогеохімічного кругообігу, розширенню меж 
поширення дикорослих рослин і тварин, підвищенню ймо-
вірності виживання нечисленних популяцій тварин і угрупо-
вань рослин; зменшити загрозу спустелювання, дегуміфікації 
і деградації земель, а також покращити систему екологічного 
виховання, освіти і інформування населення. Реалізація про-
грам, за достатності фінансування, дозволить відтворити де-
градовані екосистеми і сприяти збереженню видів тварин, 
які перебувають під загрозою зникнення; запобігати інтро-
дукції чужорідних видів, які можуть негативно вплинути на 
районовані види, екосистеми або здоров'я населення. А також 
активізувати міжнародну співпрацю щодо збереження біоріз-
номаніття, забезпечити виконання зобов'язань перед світо-
вою спільнотою.

На нашу думку, для забезпечення зрівноваженого розви-
тку галузей економіки країни одним із важливих завдань є 
запровадження дієвих механізмів у поєднанні економічних, 
соціальних і екологічних аспектів, які спрямовані на збере-
ження і відтворення окремих видів природних ресурсів.

На основі опрацьованого матеріалу нами обгрунтовано, 
що реалізація механізму стратегічного природокористування 
повинна бути спрямована на зрівноважений розвиток газузей 
економіки з урахуванням природно-кліматичних особливос-
тей регіону, включаючи асиміляційний фактор впливу, який 
є основою самовідновлення ландшафтів окремих територій.
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Таблиця
Основні державні цільові і регіональні програми 
збереження і відтворення природних ресурсів*

ПРОГРАМИ ОСНОВНІ ЦІЛІ РЕЗУЛЬТАТИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Державна програма 
«Ліси України» на 
2002-2015 роки

Підвищення лісистості території в 
природних зонах до оптимального 
рівня. Підвищення продуктивності і 
якісного складу лісових насаджень. 
Нарощування природоохоронного 
потенціалу лісів, збереження їх 
біорізноманіття

Збільшення загальної 
площі лісів та інших 
вкритих лісовою 
рослинністю територій 
на 0,5 млн га 
(до 11,3 млн га). 
Збільшення загального 
запасу деревостанів 
на 0,29 млрд м3 (до 
2,03 млрд м3)

Загальнодержавна 
програма 
формування 
Національної 
екологічної мережі 
на 2000-2015 роки

Збільшення площі земель з 
природними ландшафтами до 
рівня, достатнього для збереження 
їх різноманітності, близької до 
притаманного природного стану. 
Формування територіально 
єдиної системи для забезпечення 
можливості природних шляхів 
міграції та поширення видів рослин 
і тварин, збереження природних 
екосистем, видів рослинного і 
тваринного світу та їх популяцій

Збільшення площі 
територій і об’єктів 
природно-заповідного 
фонду України до 10,4% 
від загальної площі 
країни. Створення 
державного кадастру 
рослинного світу. 
Створення державного 
кадастру тваринного 
світу. Забезпечення 
ведення Червоної книги 
України

Загальнодержавна 
програма 
розвитку водного 
господарства

Запобігання збільшенню 
антропогенного навантаження на 
навколишнє природне середовище. 
Забезпечення екологічно безпечних 
умов для життя населення 
і господарської діяльності. 
Раціональне використання 
водних ресурсів, їхній захист від 
забруднення і виснаження

Будівництво і 
реконструкція 
водойомищ, ставків, 
резервуарів, підвищення 
водоресурсного 
потенціалу водойм 
обсягом 538,7 млн куб. м

Загальнодержавна 
Програма 
збереження 
біорізноманіття 
України на 2007-
2025 роки

Збереження біорізноманіття України 
на 2007-2025 роки є впровадження 
державної політики у сфері 
збереження і невиснажливого 
використання біорізноманіття, 
спрямованої на істотне зменшення 
антропогенного впливу на 
біорізноманіття, забезпечення 
природних умов для існування 
і відтворення біорізноманіття, 
невиснажливого використання 
біоресурсів, а також збереження 
біорізноманіття

Виконання Програми 
надасть змогу: уникнути 
безповоротної втрати 
частини гено-, демо-,
цено- та екофонду, 
забезпечити підтримання 
екорівноваги на території 
України

Джерело: розроблено автором з використанням [3, 4]
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Реалізація механізму повинна базуватися на активізації 
заходів екологічного виробництва і екологічної безпеки дер-
жави з метою забезпечення самоочищення території і знижен-
ня негативного впливу на навколишнє середовище, окремі 
екосистеми. Особливої актуальності набуває питання в аграр-
ному секторі економіки, де рівень залежності від біологічних 
особливостей рослин і тварин є високим.

Кабінетом Міністрів України затверджено механізм ре-
алізації Стратегії – Національний план дій з охорони навко-
лишнього природного середовища на 2011-2015 роки з метою 
виконання конкретних заходів щодо поетапного досягнення 
стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного се-
редовища України, екологічно зрівноваженої системи приро-
докористування.

Система фінансування заходів щодо збереження і віднов-
лення природних ресурсів, ефективності реалізації природо-
охоронних заходів є недостатньою, що потребує залучення 
інвестиційного капіталу.

Висновки. Сутність і особливості еколого-економічних ас-
пектів природокористування включають реалізацію заходів 
щодо мінімізації екологічних ризиків із урахуванням міжна-
родних і державних цільових, регіональних програм, які спри-
ятимуть збереженню і відтворенню окремих видів природних 
ресурсів.

Підтримання екологоорієнтованої рівноваги існує за умо-
ви раціонального використання окремих видів природних 
ресурсів і співвідношення економічно-соціально-екологічних 
пріоритетів розвитку економіки країни. Саме тому, основні 
складові еколого-економічного механізму реалізації природо-
охоронних заходів на регіональному рівні повинні бути спря-
мовані на забезпечення відповідного балансу у використанні 
окремих видів природних ресурсів і створенні умов щодо збе-
реження і відтворення їх якісних (біологічних) ознак.
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