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АнотАція
ця стаття присвячена питанням теоретичного обґрунтування 

та розробки економіко-екологічного механізму відтворення при-
родного ресурсного потенціалу АПК. одержало подальший розви-
ток поняття природного ресурсного потенціалу АПК, подано його 
системне уявлення, виконано економічний аналіз впливу інтегра-
ційних процесів на стан природного ресурсного потенціалу АПК.
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АннотАция
Эта статья посвящена вопросам теоретического обоснования 

и разработки экономико-экологического механизма воспроизвод-
ства природного ресурсного потенциала АПК. Получило дальней-
шее развитие, понятие естественного ресурсного потенциала АПК, 
подано его системное представление, выполнено экономический 
анализ влияния интеграционных процессов на состояние природ-
ного ресурсного потенциала АПК.
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AnnotAtion
This article focuses on the theoretical foundation and the 

development of economic and ecological mechanism of reproduction 
of the natural resource potential of agriculture. Further developed the 
concept of the natural resource potential of the agricultural sector, 
served by its system performance, carry out an economic analysis 
of the impact of the integration processes on the natural resource 
potential of the agricultural sector.
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постановка проблеми. Стан природного ресурсного 
потенціалу безпосередньо впливає на якість і трива-
лість життя населення. Співставлення економічного і 
екологічного комфорту як складових життєвого рівня 
свідчить, що якість навколишнього природного серед-
овища виступає як пріоритетне споживче благо. Це те-
оретичне положення передбачає практичну реалізацію 
прав людини на екологічно чисте довкілля, прав май-
бутніх поколінь на користування природним ресурс-
ним потенціалом для підтримки власного розвитку.

Наукові публікації з питань теоретичного і при-
кладного висвітлення проблеми відтворення природ-
ного ресурсного потенціалу АПК та механізмів його 
здійснення в сучасних умовах мають важливе значен-
ня. Дана проблема прийняла багатогранний характер, 
що ускладнює її вирішення з урахуванням особливос-
тей регіонального виробництва, оскільки є однією із 

складових забезпечення продовольчої та екологічної 
безпеки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Значний 
внесок у вирішення економічної проблеми нарощу-
вання ресурсного потенціалу аграрної сфери вне-
сли І. І. Лукінов, П. Т. Саблук, П. І. Гайдуцький, О. 
М.Онищенко, В. В. Юрчишин, О. В. Крисальний, які 
започаткували науково-практичну розробку реформу-
вання на ринкових засадах соціальних, земельних та 
майнових відносин, встановлення нових організацій-
но-правових форм в аграрному секторі. З точки зору 
удосконалення та розвитку земельних відносин, ви-
няткове значення мають дослідження В. М. Трегоб-
чука, В. Я. Месель-Веселяка, І. К. Бистрякова, А. С. 
Даниленка, Д. С. Добряка, Л. Я. Новаковського, М. 
М. Федорова, А. М. Третяка та інших учених-еконо-
містів.

постановка завдання. Мета роботи полягає в об-
ґрунтуванні та розробці теоретико-методологічних 
положень та науково-практичних рекомендацій сто-
совно проблеми формування економічної системи 
відтворення природного ресурсного потенціалу АПК 
в умовах ринкової трансформації багатоукладної еко-
номіки.

Для досягнення поставленої мети визначені на-
ступні основні завдання:

- з’ясувати сутність природного ресурсного потен-
ціалу АПК як еволюційної еколого-економічної систе-
ми;

- дослідити класифікацію природного ресурсного 
потенціалу АПК та системні взаємозв’язки її елемен-
тів;

- обґрунтувати концепцію та принципи побудови 
системи економічноговідтворення природного ресурс-
ного потенціалу АПК;

- уточнити систему критеріальних показників, що 
характеризує відтворювальні процеси;

- розробити науково-практичні засади органі-
заційної системи та стратегії економічного від-
творення природного ресурсного потенціалу АПК;

- розробити алгоритм економічної оцінки системи 
відтворення природного ресурсного потенціалу АПК 
та удосконалити організаційно-економічний меха-
нізм стимулювання його відтворення;

- запропонувати принципи та методологічні підхо-
ди щодо економічного механізму стимулювання еко-
логізації підприємницької діяльності;

- розробити методичні рекомендації з економічного 
відтворення природного ресурсного потенціалу АПК 
на регіональному рівні.
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Виклад основного матеріалу. Достатній рівень 

природно-ресурсного потенціалу – один із найважли-
віших чинників ефективного розвитку агропромис-
лового виробництва. Природний ресурсний потенціал 
аграрної сфери у даній статті розглядується як комп-
лексна система природних ресурсів, користувачами 
яких є підприємства агропромислового виробництва 
при існуючих технологіях та соціально-економіч-
них відносинах, складова еколого-економічного по-
тенціалу держави. В нових умовах господарювання 
під поняттям екологічно – економічного потенціалу 
аграрного виробництва пропонується розуміти су-
купну спроможність підгалузей АПК виробляти сіль-
ськогосподарську продукцію, здійснювати капітальне 
будівництво, перевезення вантажів, надавати послу-
ги населенню, використовувати природні ресурси та 
необхідність і можливість їх відтворення природним 
шляхом і за допомогою людської праці.

Раціонально сформований ресурсний потенціал 
АПК слід розглядати як сукупність технологічно, 
економічно й екологічно взаємобалансованих вироб-
ничих ресурсів (трудових, матеріально-технічних, 
природних і біологічних), спроможних забезпечити 
високоефективне та екологічно безпечне виробництво, 
переробку, зберігання, транспортування і реалізацію 
агропродовольчої продукції. Складний екологічний 
стан природних ресурсів аграрної сфери потребує їх 
відтворення, яке повинно здійснюватися в процесі 
аграрного виробництва. Тому основна увага приділе-
на удосконаленню організаційно-економічному меха-
нізму відтворення природного ресурсного потенціалу 
аграрного виробництва.

До природного ресурсного потенціалу сільського 
господарства на 01.01.2012 року входить 41,9 млн. 
га сільськогосподарських угідь ( 69,4% її загаль-
ної території), при цьому рілля складає 32,6 млн. га 
(53,9%), площа сіножатей і пасовищ – 8,1 млн. га 
(13,3%). В розрахунку на 1 людину припадає 0,95 га 
сільськогосподарських угідь, тоді як у середньому по 
Європі цей показник складає 0,47 га, а ріллі – 0,32 
га. Забезпеченість ріллею в Україні досить висока, і 
дорівнює 0,76 га на душу населення ( для порівнян-
ня: у Росії – 0,82, США – 0,54, Угорщині – 0,43, Бол-
гарії – 0,39, Франції – 0,19, Англії – 0,09, Японії – 
0,003) [1,с. 56-60].

В цілому земельні ресурси України характери-
зуються досить високим біопродуктивним потенці-
алом, а в його структурі висока питома вага ґрунтів 
чорноземного типу, що створює сприятливі умови 
для продуктивного землеробства. Найвищу сільсько-
господарську освоєність території мають землі Запо-
різької (88,3%), Миколаївської (86,6%), Кіровоград-
ської (85,7%), Дніпропетровської (82,8%), Одеської 
(83,2%) та Херсонської (81,4%) областей [7].

Природний ресурсний потенціал АПК складається 
з невичерпаних (енергетичних, атмосферних, водних, 
кліматичних), які є відновлюваними та вичерпних (ан-
тропоекологічних, земельних, біологічних, мінераль-
них, рекреаційних) природних ресурсів. Вичерпані 
природні ресурси поділяються на відновлювані (антро-
поекологічні) та обмежено відновлювані (родючість 
ґрунтів, мінеральна сировина, рекреаційні ресурси, тва-
ринний й рослинний світ).

У 2012 р. порівняно з 1990 р. ефективність вико-
ристання ресурсного потенціалу АПК у розрахунку 
на 1 га земельних ресурсів скоротилася наступним 
чином: валової продукції сільського господарства на 
46,7%; продукції рослинництва – 35,5%; тваринни-
цтва – 57,8%. За останні 30 років значно розширили-
ся площі засолених, закислених, підтоплених і тех-
ногенно забруднених сільськогосподарських угідь. 
Сьогодні тільки 1 з 10 га продуктивних земель має 
нормальний екологічний стан [5].

Як відомо, деградація природного середовища 
тягне за собою деградацію соціально – економічного 
середовища, яке вже сьогодні виражається в конкрет-
ному економічному збитку, порівняному з розміром 
валового національного продукту. Однак розрахунок 
збитку економістами сам по собі недостатній, щоб 
з`єднати екологічну науку з економічною. Для від-
творювання природного ресурсного потенціалу необ-
хідно широко використовувати принципи та методи 
регулювання поведінки природно – виробничих сис-
тем. До основних принципів можна віднести: попе-
редження, нейтралізацію екологічних наслідків та 
компенсацію збитку. Попередження здійснюється 
адміністративно-правовими заходами (прийняття 
природоохоронних правил, нормування якості до-
вкілля, експертиза проектів тощо); економічними 
(пільгове кредитування, надання субсидій, податко-
вого інвестиційного кредиту, пільгове оподаткуван-
ня та інші); економіко-адміністративно-правовими 
(система компенсацій, вибір методів регулювання); 
технологічними методами (ресурсо-, енергозберіга-
ючих технологій, альтернативних систем землероб-
ства з обмеженням використання хімічних засобів 
для підвищення родючості грунтів та захисту рослин 
з урахуванням асиміляційних можливостей агро-
сфери). Нейтралізація екологічних наслідків здій-
снюється шляхом технічних методів та планування. 
Компенсація збитку передбачає застосування адміні-
стративно-правових та економічних методів.

Соціально-державна необхідність природоохорон-
ної діяльності й пріоритетні напрями її реалізації ви-
пливають з тих обставин, що існує нагальна потреба 
у формуванні політики, спрямованої на збереження 
і відтворення довкілля для майбутніх поколінь, під-
вищення екологічної безпеки. Тому головні переду-
мови розробки концептуальних засад відтворення 
природного ресурсного потенціалу країни полягають 
у повному усвідомленні суспільством того, що май-
бутнє України найтісніше пов’язане з інноваційним 
розвитком, а, отже, невідкладне вирішення екологіч-
них проблем не має альтернатив. Створення системи 
екологічно збалансованого управління розвитком 
суспільства дозволить стимулювати відновлення при-
родних властивостей довкілля, створити умови для 
компетентного управління використанням природних 
ресурсів та управління розвитком продуктивних сил. 
Схема концептуальної моделі відтворення природного 
ресурсного потенціалу АПК зображена на рис. 1.

рис. 1. Схема концептуальної моделі відтворення 
природного ресурсного потенціалу Апк
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додатковий обсяг продажу або підвищений рівень цін 
на відповідний товар у порівнянні з аналогічними еко-
номічними показниками в тих місцях і в той час, де 
і коли відсутня підвищена потреба в зазначених при-
родних благах. Схематично це може бути виражено 
формулою:

 (2)
де В

оп
 – опосередкована вартісна оцінка певного 

природного ресурсу;
 , П

i
 – обсяг продажів і-го природного ресурсу 

відповідно в умовах
підвищеного попиту і при відсутності підвищеного 

попиту;
 , Ц

i
 – ціна на i-ий природний ресурс відповідно 

в умовах підвищеного попиту і при відсутності такого;
n – кількість природних ресурсів, за допомогою 

яких може бути реалізована потреба в даних природ-
них благах.

Економічна ефективність використання і відтво-
рення природного ресурсного потенціалу АПК, що 
пов’язана з переорієнтацією використання ресурсів 
в межах території, є невід’ємною складовою при роз-
робці програм його відтворення. Нами пропонується 
визначати абсолютну соціально-економічну ефектив-
ність витрат на відтворення природного ресурсного 
потенціалу АПК за формулою:

         ,   (3)
де Е

T
 – абсолютна соціально-економічна ефектив-

ність витрат на відтворення природного ресурсного 
потенціалу АПК;

П
t
 – прибуток отриманий в t-му році;

Р
int

 – фіксовані рентні платежі, які виникли в ре-
зультаті здійснення проекту

в період t;
Н

int
 – плата за використання сировинної бази за пе-

ріод t;
З

int
 – розмір фонду заробітної плати за рік t;

ЕП
int

 – інші позитивні соціальні ефекти, у вартіс-
ному виразі за період t;

ЕН
nt 

– інші негативні соціальні ефекти, у вартісно-
му виразі за період t;

П
0
 – прибуток, отриманий до інвестування (за по-

передній рік);
Р

0
 – фіксовані рентні платежі до інвестування (за 

попередній рік);
Н

0
 – плата за використання сировинної бази до ін-

вестування  (за попередній рік);
З

0
 – розмір фонду заробітної плати до інвестування 

(за попередній рік);
В

t
 – вартість інвестованих засобів t-ому році;

r – ставка дисконту;
t – строк виконання проекту.
Відтворення природного ресурсного потенціалу 

АПК потребує впровадження економічних методів та 
елементів регулювання природокористування. Ефек-
тивність механізму раціонального використання та 
відтворення природних ресурсів можна досягти в ре-
зультаті поєднання економічних та організаційних 
форм господарювання, спрямованих на досягнення 
мети – випуску максимального обсягу продукції при 
мінімальних витратах ресурсів та допустимого впливу 
на природне середовище.

Розвиток сільського господарства в Україні об-
межений загостренням екологічних проблем. Впро-
довж свого існування люди для задоволення потреб 
у продуктах харчування і сировини використовува-
ли природні ресурси, не завжди турбуючись про їх 
відновлення. Сучасне агропромислове виробництво 
здійснюється в складних умовах зростаючого наван-

Розроблена система показників, що характери-
зують стан і використання природного ресурсного 
потенціалу АПК доводить, що оцінка природних ре-
сурсів і середовища складає методологічну основу, 
за допомогою якої може бути сформульована система 
базових показників для економічної оцінки факторів 
природного середовища. Показник витрат на відтво-
рення природних ресурсів АПК характеризує витрати 
з освоєння цілинних земель (вирубка лісів, осушення 
боліт тощо); показник витрат на підтримку стану від-
творюваних природних ресурсів (екосистем) поєднує 
витрати на підтримку родючості ґрунтів (внесення 
необхідних речовин замість тих, що виносяться разом 
з врожаєм; вартість моніторингу ґрунтів, меліорації 
земель); витрати з моніторингу і профілактичного 
очищення дна і берегів річок; з моніторингу і санітар-
них рубок лісу; на утримання заповідників, заказни-
ків, національних парків тощо. Витрати із запобіган-
ня екологічного порушення (забруднення) природних 
ресурсів передбачають вартість очисних споруд для 
зменшення забруднення атмосфери і води; вартість 
полігонів щодо захоронення відходів; витрати на те-
расування і обваловування схилів земельних ділянок, 
укріплення берегів річок та ін.; витрати на ліквідацію 
наслідків екологодеструктивної діяльності – вартість 
робіт з дезактивації забрудненої території; витрати на 
рекультивацію порушених земель; вартість осушення 
підтоплених територій; вартість лікування тих, хто 
захворів через забруднення тощо; показник економіч-
ного збитку від порушення (забруднення) природних 
факторів, що характеризує втрати врожаю; втрати, 
пов’язані з додатковою захворюваністю населення; 
збиток від підвищеного зносу основних засобів; втра-
ти лісового господарства від зниження приросту де-
ревини, усихання дерев тощо. Розроблена система 
показників дозволяє, в залежності від специфіки еко-
номічної сфери використання, отримати цілий спектр 
еколого-економічних оцінок, різних за формою, але 
які мають єдину методологічну основу.

Оцінка природних ресурсів є складним міжвідом-
чим завданням, що стає першочерговим в умовах рин-
кової економіки. Основні проблеми в цьому питанні 
виникають через відсутність узгодженої методології 
економічних оцінок ресурсів і процесів ресурсоспожи-
вання, відповідної правової і нормативно-методичної 
бази. Розробку методів грошових оцінок природних 
ресурсів тривалий час стримувала недостатня обгрун-
тованість теоретичних розробок. Природні ресурси 
найчастіше розглядалися у відриві від проблем оцінки 
елементів національного багатства та їх відтворення. 
Саме відсутність єдиних методичних підходів щодо со-
ціально-економічної оцінки природних ресурсів АПК 
не дозволяє їх враховувати і відображати в складі на-
ціонального багатства країни. Тому головне завдання 
полягає в розробці загальної концепції економічної 
(вартісної) оцінки природних ресурсів, що дозволила 
б виробити єдину систему показників оцінки різнома-
нітних природоутворюючих компонентів оптималь-
них з точки зору узгодження інтересів економіки і 
природокористування.

Система оцінки природного ресурсного потенціалу 
АПК є основою економічного регулювання викорис-
тання, охорони і відтворення природних ресурсів, су-
купність складових якого можна відобразити наступ-
ним чином:

ПРПАПК
 = П

зр
 + П

лр
 + П

вр
 + П

ра
, (1)

де ПРП
АПК

 – природний ресурсний потенціал АПК;
П

зр
 – потенціал земельних ресурсів;

П
лр

 – потенціал лісових ресурсів;
П

вр
 – потенціал водних ресурсів;

П
ра

 – потенціал ресурсів атмосфери.
Теоретично опосередкована вартісна оцінка будь-

якого природного ресурсу може бути визначена через 
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таження на довкілля і його забруднення. Відсутність 
науково обґрунтованої системи сільськогосподарсько-
го природокористування зумовило значне зниження 
відтворювальної спроможності біосфери, екологічної 
стійкості агроландшафтів, природної родючості ґрун-
ту. Тому формування економічної стратегії екологіч-
ного розвитку підприємницьких структур є важливим 
елементом функціонування економіки країни.

Організація виробництва починається з розмі-
щення капіталу, придбання засобів виробництва і 
формування робочої сили. Для нашого суспільства 
виявлення нової функції землі як базису розташуван-
ня приватного капіталу окремих підприємницьких 
структур дозволяє стверджувати про пріоритетність 
екологізації підприємницької діяльності, що вимагає 
врахування екологічного фактора у процесі суспільно-
го виробництва, збереження та відтворення природно-
го ресурсного потенціалу АПК, без якого неможливий 
процес існування людства. Найбільш яскраво акту-
альність екологізації підприємства виявляє себе там, 
де підприємницька діяльність базується на викорис-
танні (користуванні) якісних властивостей природних 
ресурсів.

В умовах подальшої інтенсифікації сільського 
господарства необхідно впроваджувати екологічно 
чисте виробництво сільськогосподарської продукції, 
сутність якого полягає в забезпеченні відтворення 
природних ресурсів (ґрунту, води тощо) у стан, даний 
природою або такий, що не перевищує гранично до-
пустимих рівнів забруднення.

Розроблена економічна стратегія екологічного роз-
витку підприємницьких структур дозволяє визначити 
кінцеві продукти стратегічного управління: потенці-
ал, який забезпечує досягнення цілей підприємства в 
майбутньому; внутрішню структуру та організаційні 
зміни з урахуванням екологічної складової. Потенці-
ал складається із сировинних, фінансових і людських 
ресурсів, інформації, виробленої продукції і наданих 
послуг, набору правил соціальної поведінки, додер-
жання яких допомагає підприємству в досягненні по-
ставлених цілей. Організаційні зміни забезпечують 
чутливість підприємницької структури до змін у зо-
внішньому середовищі.

Експлуатація природних ресурсів – вигідний шлях 
вкладення капіталу, тому без стримуючих економіч-
них механізмів, що забезпечують раціональний підхід 
до природокористування, вигода від такої діяльності 
може обернутися суцільними збитками для підпри-
ємств і трагедіями для суспільства. Одним з таких 
механізмів є страхування збитків і відповідальності 
за аварійне забруднення природного середовища. Роз-
виток ринку екологічного страхування стримується 
через відсутність досвіду на державному рівні та мето-
дології страхування екологічного ризику.

В умовах формування ринкових відносин виявля-
ється новий напрямок розвитку функцій внутрішньо-
го та зовнішнього прогнозного екологічного аудиту, 
як засобів оптимізації й активізації підприємницької 
діяльності на засадах дотримання принципів еколо-
гічної безпеки, необхідності раціонального викорис-
тання та відтворення природного ресурсного потенці-
алу АПК. Разом з контрольними функціями екоаудит 
і господарський аудит повинні виконувати економіч-
ну й екологічну експертизу щодо залучення капіталу, 
розвитку інвестицій, впровадження «ноу-хау», ресур-
созбереження, зниження екологічних витрат тощо. 
Інтерес, вигоду (як невід’ємні атрибути підприємця) 
не можна вважати єдиною мотивацією його діяльнос-
ті. Одержання прибутку можливе тільки при найбіль-
ше ефективному використанні усіх видів ресурсів, у 
тому числі природних, їх захисту від забруднення і 
деградації та економічного ризику і дотриманні умов 
екологічної безпеки.

Екологічний аудит, маючи за головну мету визна-
чення відповідності системи управління, з урахуван-
ням екологічної складової, необхідним критеріям, 
сприяє підвищенню інвестиційної привабливості під-
приємств. Він суттєво доповнює загальну характерис-
тику підприємства, спрямований на аналіз еколого-
економічного рівня виробництва, є дієвою допомогою 
при проведенні комплексного еколого-економічного 
аналізу його господарської діяльності.

Екологічна політика повинна стимулювати дотри-
мання вимог, нормативів для зниження техногенного 
навантаження на довкілля. Пріоритетним напрямом 
формування дієвого організаційно-економічного ме-
ханізму природокористування ми вважаємо фінансо-
во-економічне заохочення суб’єктів господарювання 
до зниження обсягів шкідливих викидів і відходів ви-
робництва, відновлення земельних, лісових, водних, 
повітряних ресурсів; важливу роль у цьому процесі 
повинно відіграти створення програм екологізації під-
приємницької діяльності та розвитку екологічного 
підприємництва.

Цільове економічне регулювання як система пла-
нування розвитку економіки, є системою гнучкого 
регулювання для забезпечення програм національно-
го розвитку. Для регулювання відтворювальних про-
цесів необхідно знаходити найкращий варіант і потім 
постійно корегувати його реалізацію. Така корекція 
складає сутність економічного регулювання, яку 
можна визначити як розробку управлінських впливів, 
спрямованих на усунення відхилень, що намічаються, 
від оптимального варіанту розвитку еколого-еконо-
мічної системи.

Управління процесом відтворення природного ре-
сурсного потенціалу АПК потребує інформаційного 
забезпечення – сукупності документів, даних, мето-
дів і засобів їх одержання, організації зберігання та 
обробки. Економічне регулювання відтворення при-
родного ресурсного потенціалу АПК, передбачає при-
йняття обґрунтованих конкретних заходів щодо еко-
номічного впливу на їх джерела. Види такого впливу 
різноманітні: фінансовий, кредитний, податковий, 
ціновий тощо. Тому постає питання вибору найбільш 
прийнятних для існуючих умов. Однак вирішен-
ня цього питання супроводжується труднощами у 
зв’язку з відсутністю інформації, необхідної для його 
обґрунтування.

У статті запропонуємо сформувати регіональ-
ний фонд відтворення природного ресурсного по-
тенціалу АПК за рахунок бюджетних відрахувань, 
обов’язкового та добровільного страхування, еколо-
гічних податків та платежів, інвестиційної діяльнос-
ті. Блок-схема формування та використання коштів 
цього фонду зображена на рис. 2. Результати експерт-
них оцінок показують, що на збереження і відтво-
рення земельних ресурсів необхідно витрачати 47% 
коштів фонду, близько 30% – на відтворення лісових 
ресурсів; 15% – на очищення водних ресурсів; 8% – на 
охорону атмосферного повітря [3].

Використання земельних ресурсів в Україні є 
платним, а плата за землю справляється у вигляді на-
рахування земельною податку для власників землі та 
землекористувачів, платежі від якого зараховуються 
на спеціальні рахунки бюджетних місцевих рад. Ці 
кошти доцільно використовувати виключно для фі-
нансування раціонального використання родючості 
земель. Крім того, додатковими джерелами стимулю-
вання за підвищення ефективності землекористуван-
ня можуть бути платежі в бюджет при вилучені мало-
продуктивних земель з сільськогосподарського обігу 
та кошти від сплати штрафних санкцій за користуван-
ня землею.

Реакція навколишнього природного середовища 
на викиди забруднюючих речовин загострюється – 
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прискореними темпами відбувається зниження його 
здатності до самоочищення, і, як наслідок, проявля-
ється негативний вплив на економіку і здоров’я лю-
дей. У цих умовах при виробництві продукції значну 
роль необхідно відводити екологічному пізнанню, 
мисленню, свідомості. Їх використання вкрай необ-
хідне для подолання протиріч в організації охорони 
навколишнього середовища, бо потреба збереження 
та відтворення природного ресурсного потенціалу за 
короткий лаг перетворилася з проблеми економічної в 
проблему виживання. При цьому настання непоправ-
них процесів у навколишньому середовищі, на думку 
фахівців, можуть торкнутися вже теперішнього поко-
ління. Тому терміново необхідно формувати економі-
ко-екологічне мислення щодо відтворення природного 
ресурсного потенціалу. При цьому під економіко-еко-
логічним мисленням пропонується розуміти здатність 
людини аналізувати та осмислювати свою роль в еко-
номічних і екологічних ситуаціях, взаємозв’язок та 
взаємозалежність економіки й екології, вільно вико-
ристовувати ці знання в повсякденній роботі та житті.

Екологізація агропромислового виробництва до-
зволить сформувати екологічно комфортне серед-
овище для життєдіяльності населення, забезпечити 
його екологічно чистою сільськогосподарською про-
дукцією. Екологічні дослідження і природоохоронні 
заходи в нашій країні часто групують за елементами 
навколишнього середовища. Виділяються проблеми 
охорони повітря, вод, ґрунтів, тварин, рослинного 
світу. При цьому в основу процесів прийняття рішень 
покладено галузевий підхід – кошти вкладаються 
для вирішення проблеми чистоти повітря, води, про-
ведення протиерозійних заходів, меліоративних ро-
біт тощо. Однак такий підхід не гарантує, що загаль-
ний стан навколишнього середовища поліпшиться, 
оскільки він абстрагує від цілісної проблеми. В силу 
відомчої організації управління економікою і охо-
роною довкілля малоймовірне вирішення кожної з 
цих проблем окремо, бо вони є комплексними та тіс-
но взаємопов’язаними. Значна частина прояву еко-
логічної свідомості щодо необхідності відтворення 
природного ресурсного потенціалу АПК припадає на 
рівень масової свідомості, де знання про особливості 

взаємовідносин живого і неживого, 
людини і природи знаходяться в не-
систематизованій формі повсякден-
них уявлень, пов’язані з виробни-
чою та невиробничою практичною 
діяльністю та потребують комплек-
сного підходу щодо вирішення про-
блем.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Дослідження основних про-
блем економічного відтворення при-
родного ресурсного потенціалу АПК 
дали змогу зробити такі висновки те-
оретичного, методологічного і прак-
тичного характеру:

- Стан природного ресурсного по-
тенціалу – один із найважливіших 
чинників ефективного розвитку агро-
промислового виробництва. До осно-
вних видів природного ресурсного 
потенціалу АПК відносять земельні 
ресурси, лісові землі, водні ресурси, 
мінерально-сировинні ресурси. Пере-
важаючими видами природокористу-
вання в АПК є земле- і водокористу-
вання. Основним, безальтернативним 
шляхом вирішення проблем збере-
ження і відтворення природного ре-
сурсного потенціалу АПК у сучасних 
умовах є екологізація агропромисло-

вого виробництва, основні завдання якої полягають у 
впровадженні ресурсо-, енергозберігаючих технологій 
у переробному комплексі, альтернативних систем зем-
леробства з обмеженням використання хімічних спосо-
бів для підвищення родючості і захисту рослин з ураху-
ванням асиміляційних можливостей агросфери.

- Удосконалення організаційно-економічного меха-
нізму стимулювання відтворення природного ресурс-
ного потенціалу АПК полягає у розвитку економічних 
методів (планування, прогнозування, інвестування, 
кредитування, оподаткування, страхування, системи 
розрахунків, екологічного аудиту, контролю) та еконо-
мічних важелів (механізму одержання прибутку, на-
рахування амортизації, одержання субсидій, дотацій, 
дивідендів, формування ціни продукції/послуг, стра-
хових тарифів, кредитної та податкової ставок, плате-
жів, штрафів тощо).

- Методичні рекомендації з економічного відтворен-
ня природного ресурсного потенціалу АПК в регіоні об-
ґрунтовують напрями практичного вирішення завдань 
еколого-економічного управління процесом відтворення 
природних ресурсів та його стимулювання через систему 
економічних регуляторів для заохочення підприємств – 
природокористувачів до запровадження екологічно без-
печних технологій і господарювання; дотримання вимог 
екологічної безпеки; випуску екологічно чистої продук-
ції; ефективного використання та відтворення природ-
ного ресурсного потенціалу аграрної сфери.

Комплексний підхід до відтворення, збереження, 
та зміцнення природного ресурсного потенціалу АПК 
сприятиме підвищенню ефективності функціонуван-
ня аграрного виробництва, рівня життя громадян; по-
кращенню фінансових результатів діяльності агропід-
приємств, їх конкурентоспроможності.
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Бюро розробки програмного забезпечення для автоматизованих систем
комерційного обліку електроенергії та управління підприємством

Державного підприємства Національної енергетичної компанії «Укренерго»

СучАСнІ ТенДенцІї роЗВиТку ринкІВ елекТроенергІї  
ценТрАльно-СХІДної ЄВропи В уМоВАХ АСиМеТрІї ІнФорМАцІї

modern trendS in the electricity market central  
and eaStern europe under aSymmetric information

АнотАція
У статті розглянуто умови розвитку центрально-Східноєв-

ропейських ринків електроенергії, їх особливості формування та 
регулювання, зазначено вплив асиметрії інформації на механізм 
функціонування ринку та встановлення споживчих цін.

Ключові слова: ринок електроенергії, асиметрія інфор-
мації, рівноважні ціни, волатильні ціни, спотові ринки, біржі 
електроенергії,енергетичні компанії.

АннотАция
В статье рассмотрены условия развития центрально-восточ-

ноевропейских рынков электроэнергии, их особенности формиро-
вания и регулирования, указано влияние асимметрии информации 
на механизм функционирования рынка и установления потреби-
тельских цен.

Ключевые слова: рынок электроэнергии, асимметрия инфор-
мации, равновесные цены, волатильные цены, спотовые рынки, 
биржи электроэнергии, энергетические компании.

AnnotAtion
The article describes the conditions in Central-Eastern European 

electricity markets, especially their formation and regulation, indicated 
the effect of asymmetric information on the functioning of the market 
mechanism and the establishment of consumer prices.

Key words: market power, information asymmetries, equilibrium 
prices, volatile prices, spot markets, power exchange, power 
companies.

Актуальність дослідження та постановка пробле-
ми. Сучасний світ характеризується стрімкими про-
цесами глобалізації, які торкнулися сьогодні усіх сфер 
економічної діяльності, і, у першу чергу, енергетичної 
галузі, як основи матеріального виробництва. Енер-
гозабезпеченість та динаміка цін на енергоносії здій-
снюють значний вплив на процес розвитку світової 
економіки та економік окремих країн. Перспективи 
зростання енергоспоживання багато в чому визнача-
ються глибиною структурних зсувів у промисловості та 
результативністю програм енергозбереження. Забезпе-
чення гарантованих поставок енергоресурсів вважаєть-
ся пріоритетним напрямком міжнародної економічної 
політики всіх без виключення країн світового співто-
вариства. Розробка ефективних стратегій діяльності 
вітчизняних компаній на міжнародних ринках для 
досягнення високої конкурентоспроможності та довго-
строкової присутності компаній на європейських енер-
гетичних ринках передбачає комплексне дослідження 

особливостей розвитку та функціонування означених 
ринків, їх динаміки та стану. В контексті глобаль-
них інтеграційних енергетичних процесів Україна в 
масштабах Європи має унікальне геополітичне та гео-
графічне розташування. ЇЇ територія граничить із за-
хідними країнами-членами ЄС, що створює сприятливі 
умови для прокладання транзитних маршрутів. Укра-
їна об’єктивно зацікавлена у передбачуваній світовій 
енергетичній політиці та грамотному позиціюванні у 
світових енергетичних процесах з метою раціонального 
використання свого ресурсного, транспортного, техно-
логічного та наукового потенціалу.

Наразі розвиток сучасних ринків відбувається за 
умов асиметричності інформації, яка є опосередко-
ваною загрозою для функціонування національних 
підприємств на ринку, тим більше при виході на зару-
біжні. Асиметричність впливає на споживчий вибір, 
а отже, і на кількість проданого товару та прибутко-
вість, що в свою чергу визначає привабливість між-
народного ринку для компанії. Цим обумовлюється 
актуальність теми дослідження, його практична зна-
чимість та завдання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ня глобалізації світової економіки та формування гло-
бального середовища підприємництва, теорія ринків 
з асиметричною інформацією стали предметом дослі-
джень у численних наукових працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених – таких, як Р. Робертсон, Дж. Да-
нінг, Дж. Мілль, Е. Тоффлер, Т. Фрідман, Е. Хекшер, 
Дж. Сорос, Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стигліц, Р. 
Бебчжук, Дж. Міррліс, У. Вікрі, Дж. Стіглер, Ж. Ті-
роль, Д. Харшани, К. Дж. Ерроу, М. Кастельс, В. Вер-
гун, А. Гальчинський, Д.Лук’яненко, С. Авдашева, 
Н. Розанова, Д. Дмитрієв, Ю. Макогон, Ю. Пахомов, 
О. Плотніков, А. Поручник, О. Рогач, А. Румянцев, 
А. Філіпенко, О. Шнирков та інші. Опрацюванню пи-
тань, пов’язаних з дослідженням стану й перспектив 
розвитку світового енергетичного ринку, проблем ін-
теграції, глобалізації, забезпеченості України енер-
гетичними ресурсами в умовах глобалізації світових 
ринків, присвячені праці закордонних та українських 
учених О. Амоші, О. Аболмасова, В. Бабича, В. Беседі-
на, Дж. Вінера, Ю. Гончарова, Д. Колодіна, Р. Нурк-
са, М. Портера, В. Саллі, Г. Багієва, С. Березовенка, І. 


