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Статтю присвячено обґрунтуванню вибору стратегій еколого-економічного розвитку регіону. Сформовано деталізовану 
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Voronenko V.I. THE SELECTION OF THE REGION'S ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY
The article focuses on justification the selection of the region's ecological and economic development strategy. Detailed structure 

of the process of formation of the region's ecology and economic development strategy was formed. In the framework of the research, 
the criteria for choosing the optimal strategies for the regions, based on the determination of ecological and economic efficiency of 
development of the region, were suggested. The existing system of ratios of ecological and economic state of the region was formed.
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Постановка проблеми. Успіх досягнення еко-
лого-економічного розвитку в Україні залежить від 
багатьох факторів і насамперед від обґрунтованості 
стратегій, що покликані його забезпечити. Вирі-
шення проблем економічного розвитку і мінімізації 
пов’язаних із цим негативних наслідків впливу на 
довкілля значною мірою локалізується в місцях їх 
виникнення, тобто на регіональному рівні. Сучасне 
загострення цих проблем на шляху до сталого роз-
витку викликає необхідність науково і методично 
обґрунтованого вдосконалення інструментів вибору 
еколого-економічних стратегій розвитку регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широ-
кому колу стратегічних питань проблематики еко-
лого-економічного розвитку регіонів присвячено праці 
О.Ф. Балацього, Л.Г. Мельника, якими розроблено 
фундаментальні засади еколого-економічної оцінки 
стану територій [1; 9]; Л.В. Жарової, якою вирішу-
вались еколого-економічні проблеми систем [2; 5];  
І.Є. Ярової, якою розглядалось розв’язання еколого-
економічних проблем виробництва [3]; Г.Є. Мекуш,  
якою досліджувались еколого-економічні стратегії 
регіонів [4]; У. Ізарда, яким розроблено методи ана-
лізу регіонів [6]; М.Я. Лемешева, яким запропоно-
вано інструменти аналізу еколого-економічного стану 
територій [7]; В.І. Карамушки, яким досліджува-
лись інструменти оцінки екологічної збалансованості 

стратегій розвитку [8]; І.М. Сотник, якою розроблено 
еколого-економічні механізми стимулювання розви-
тку [10; 11]. Вирішення зазначених проблем започат-
ковано у працях [12; 13], де нами розроблені прин-
ципи оцінки еколого-економічного розвитку регіонів 
і вибору для них відповідних стратегій.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на накопичений досвід, нау-
кові засади обґрунтування регіональних стратегій як 
інструмента забезпечення еколого-економічного розвит- 
ку регіону потребують подальшого дослідження. Зали-
шаються недостатньо розкритими питання визначення 
критеріїв оцінювання еколого-економічного розвитку 
та вибору відповідних стратегічних напрямів еколо-
гічно спрямованої трансформації регіонів України. 

Мета статті полягає в удосконаленні науково-
методичних підходів до вибору стратегій еколого-
економічного розвитку регіону на основі оцінки його 
еколого-економічного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еконо-
мічна діяльність людини сьогодні супроводжується 
активною витратою природних ресурсів та масштаб-
ним забрудненням біосфери, що призводить до немож-
ливості природи компенсувати деструктивний вплив, 
який не лише має дуже високий рівень, а й приско-
рено збільшується. Тому шляхи вирішення цих про-
блем насамперед полягають у захисті довкілля від 
забруднення, оптимізації використання і видобування 
природних ресурсів та впровадженні заходів щодо їх 
швидкого відновлення. Більшість науковців визнає, 
що забезпечити ці процеси можна за допомогою стра-

1- Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом 
Президента України за конкурсним проектом № Ф66/12689 Дер-
жавного фонду фундаментальних досліджень



115ауковий вісник Херсонського державного університетуН
тегій еколого-економічного розвитку територій з ура-
хуванням регіональних особливостей. Це пов’язано  
з тим, що регіони значно відрізняються за економіч-
ним та природно-ресурсним потенціалом, інфраструк-
турою та за впливом на довкілля.

Аналіз досліджень [1–11] за цією проблематикою 
дав змогу зробити висновок, що у стратегіях розви-
тку регіонів екологічний фактор тісно пов'язаний з 
економічним, оскільки він може бути як рушійною 
силою розвитку, так і обмежувальним фактором, 
тому важливо обґрунтувати його стратегічне місце 
та значення. Під час формування стратегії еколого-
економічного розвитку регіону необхідно встановити 
науково обґрунтовані напрями оптимального спо-
живання природних ресурсів та прийнятного еко-
деструктивного впливу на довкілля регіону. Також 
повинні бути вдосконалені інструменти регулювання 
еколого-економічної взаємодії між державними орга-
нами та суб’єктами господарювання. 

У стратегії еколого-економічного розвитку регіону 
необхідно створити такий механізм її реалізації, щоб це 
не зашкодило інтересам населення. Насамперед це сто-
сується економічних та соціальних аспектів. Важливо 
впровадити механізм постійного вдосконалення системи 
природокористування регіону, заклавши надійну основу 
для його екозбалансованого розвитку. Успіх реалізації 
стратегії залежить від правильної постановки пріори-
тетних завдань, від скоординованої роботи центральних  
і місцевих органів влади та від їх реальних дій.

Ґрунтуючись на системному підході до розроблення 
стратегій еколого-економічного розвитку регіонів та 
спираючись на загальноприйняті відповідні методики, 
було визначено структуру процесу формування страте-
гії еколого-економічного розвитку регіону, яка містить 
такі частини: систему цілепокладання, аналітично- 
оціночну частину, етап розроблення та етап реалізації.

У ході дослідження було доведено, що в системі 
обґрунтування стратегії еколого-економічного роз-
витку регіону необхідно задіяти широкий спектр 
методів та інструментарію. Головний інтерес у цьому 
становлять методи та інструменти аналізу й оцінки 
еколого-економічного стану регіону, вибору опти-
мальної стратегії та оцінки її результативності.  
Але спочатку аналізуються вже існуючі стратегічні 
розробки з подібним змістом.

 Було розглянуто різні аспекти регіонального еко-
лого-економічного розвитку за допомогою стратегій, 
сучасні підходи та методики його оцінки і встанов-
лено, що існуючі еколого-економічні показники стану 
регіону потребують доповнення через їх недостатність  
для вирішення завдань дослідження. Це дало змогу 
сформувати систему якісних показників для аналізу 
й оцінки еколого-економічного стану регіону. За допо-
могою цих показників можна оцінити еколого-еконо-
мічну ефективність розвитку регіону і на основі цього 
вибрати оптимальну стратегію еколого-економічного 
розвитку регіону, що дасть змогу значно спростити про-
цес формування відповідних стратегій. Під оптималь-
ною стратегією еколого-економічного розвитку регіону 
розуміється стратегія, яка, виходячи з еколого-еко-
номічної ситуації, що склалася в регіоні, дасть змогу 
одержати для нього максимальний економічний ефект 
за мінімальної заподіяної шкоди його довкіллю. Про-
позиція вибирати оптимальну стратегію саме за станом 
регіону виправдовується тим, що сучасні економічні 
системи функціонують в умовах нестабільності зовніш-
ніх і внутрішніх факторів впливу. Запропонована  
система вміщує 16 якісних показників еколого- 
економічного стану регіону, які об’єднані в чотири 
блоки, по чотири показники в кожному блоці:

1) блок показників економічного результату на 
одиницю використання природних ресурсів за вира-
хуванням вартісної оцінки їх виснаження у регіоні 
за рік:

,)(;)( земземіii КВЗРРАсWЕСКВПРРАВРПЕС −−=−−= =               (1)

де: ЕСі – показник економічного результату на 
одиницю використання і-го природного ресурсу у 
регіоні; ВРП – валовий регіональний продукт, грн.; 
А  – амортизація основних фондів регіону, грн.; 
ВПРР – вартісна оцінка виснаження природних 
ресурсів регіону, грн.; Кі – вартісна оцінка кількості 
використаного і-го природного ресурсу регіоном, 
грн.; ЕСі=зем – показник економічного результату на 
одиницю використання земельних ресурсів у регіоні; 
W – валові продукція і послуги із земельних ресурсів 
регіону, грн.; Ас – амортизація основних фондів у сіль-
ському господарстві регіону, грн.; ВЗРР  – вартісна 
оцінка виснаження земельних ресурсів регіону, грн.;  
Кзем – вартісна оцінка площі земель, з яких отриму-
ються продукція і послуги, грн. 

Перший блок містить показники економічного 
результату на одиницю використання в регіоні:  
1) водних ресурсів; 2) мінеральних та енергетичних 
ресурсів; 3) лісових ресурсів; 4) земельних ресурсів; 

2) блок показників економічного результату за 
вирахуванням еколого-економічних витрат на оди-
ницю збитків від екодеструктивного впливу на 
довкілля регіону за рік:

Е3j=(BРП – А – ЕВР)/Мj,                (2)

де ЕЗj – показник економічного результату на 
одиницю збитків від екодеструктивного впливу j-го 
виду на довкілля регіону; ВРП – валовий регіональ-
ний продукт, грн.; А – амортизація основних фон-
дів регіону, грн.; ЕВР – сумарні витрати на штрафи 
та платежі за екодеструктивну діяльність, а також 
витрати природоохоронного призначення в регіоні, 
грн.; Мj – економічний збиток від екодеструктивного 
j-го виду впливу регіону на довкілля, грн.

Другий блок містить показники економічного 
результату на одиницю збитків від екодеструк-
тивного впливу на довкілля регіону внаслідок:  
1) забруднення атмосферного повітря; 2) забруднення 
водних ресурсів; 3) утворення відходів; 4) порушення 
земельних ресурсів;

3) блок показників співвідношення вартісної 
оцінки відновлених природних ресурсів та витрат на 
їх відновлення в регіоні за рік:

,QQвQ CVk =                                                                                     (3)

де kвQ – показник співвідношення вартісної 
оцінки відновленого суб’єктами господарської діяль-
ності Q-го природного ресурсу та витрат на його від-
новлення в регіоні; VQ – вартісна оцінка відновленого 
Q-го природного ресурсу в регіоні, грн.; СQ – сумарні 
поточні витрати в регіоні на відновлення Q-го при-
родного ресурсу, грн.

Третій блок містить показники співвідношення 
вартісної оцінки відновлених природних ресурсів та 
витрат на відновлення у регіоні: 1) лісових ресурсів;  
2) земельних ресурсів; 3) водних ресурсів; 4) біоре-
сурсів.

Для третього блоку вартісну оцінку відновленого 
Q-го природного ресурсу суб'єктами господарювання 
в регіоні за рік пропонується розраховувати за такою 
методикою: 
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де: VЛ – вартісна оцінка відновлених лісових ресур-
сів регіону, грн.; Пд– середньорічний приріст дере-
вини по z-му лісовому господарству регіону, м3/га; 
SЛ – площа висадженого, висіяного та природно понов-
леного лісу в z-му лісовому господарстві регіону, га; 
чд – середньорічна вартісна оцінка одиниці ліквідної 
деревини лісозаготівель z-го лісового господарства регі-
ону, грн./м3; n1 – кількість лісогосподарств у регіоні; 

VЗ – вартісна оцінка відновлених земельних ресур-
сів регіону, грн.; SЗ – площа відновлених земельних 
ресурсів в у-му адміністративному районі регіону, га;  
Гоз – середньорічна нормативна грошова оцінка 
гектара орних земель для у-го адміністративного 
району, грн./га; n2 – кількість адміністративних 
районів у регіоні;

VB – вартісна оцінка відновлених водних ресурсів 
регіону, грн.; Н – об’єм відновлених водних ресурсів 
у регіоні, м3; чв – вартісна оцінка одиниці об’єму від-
новлених водних ресурсів залежно від поверхневого 
водного басейну, грн./м3; 

VТ – вартісна оцінка відновлених біоресурсів 
регіону, грн.; Б – абсолютний приріст кількості біо-
ресурсів х-го виду в регіоні, од.; чд – середня вартісна 
оцінка одиниці біоресурсу х-го виду, грн./од.; n3 – 
кількість видів біоресурсів, що розглядаються;

4) блок показників співвідношення вартісної 
оцінки відвернених збитків та витрат на запобігання 
забрудненню довкілля в регіоні за рік:

gзU= ВЗU/ СU,                        (5)

де: gзU – показник співвідношення вартісної 
оцінки відвернених збитків та витрат на запобігання 
U-го виду забруднення довкілля в регіоні; ВЗU –  
відвернений економічний збиток від U-го виду 
забруднення в регіоні, грн.; СU – сумарні поточні 
витрати в регіоні на охорону довкілля від U-го виду 
забруднення, грн.

Четвертий блок містить показники співвідношення 
вартісної оцінки відвернених збитків та витрат на 
запобігання забрудненню в регіоні: 1) атмосферного 
повітря; 2) водних ресурсів; 3) земельних ресурсів;  
4) довкілля внаслідок утворення відходів.

Для оцінки еколого-економічної ефективності 
розвитку регіону запропоновано систему зведених 
динамічних показників еколого-економічного стану 
регіону для кожного із наведених чотирьох блоків. 
Позитивний напрям динаміки всіх показників має 
однакову спрямованість – зростання. Критерієм ефек-
тивності є значення показників більше від одиниці. 
Зведені динамічні показники еколого-економічного 
стану по кожному блоку розраховуються на основі 
ланцюгових відносних приростів усіхїх показників:
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де: ІЕС, ІЕЗ, Іk, Ig – зведені динамічні показники 
еколого-економічного стану регіону для блоків 1, 2, 
3, 4 відповідно; аі, bj, cQ, dU – відповідні вагові коефі-
цієнти; Н – кількість показників у блоці; іr – рівень 
інфляції; N – кількість років, за якими здійснюється 
аналіз; п – позначення номера року.

Для визначення оптимальної стратегії еколого-
економічного розвитку для регіону розроблено кри-
теріально-квадрантний метод вибору. Він базується 
на тому, що зведені динамічні показники ІЕС та ІЕЗ 
агрегуються в еколого-економічний показник ефек-
тивності розвитку за економічним результатом щодо 
природокористування R, а показники Іk та Іg – в еко-
лого-економічний показник ефективності розвитку з 
охорони довкілля W:

R = А1•IEC + А2•IЕЗ; W = В1•Ik + В2•Ig,      (7)

де: A1, А2, B1, В2 – відповідні вагові коефіцієнти, 
які визначаються виходячи з того, що зведені дина-
мічні показники IEC та IЕЗ рівнозначні між собою у 
показнику R, а зведені динамічні показники Ik та Ig 
рівнозначні між собою у показнику W. 

Розраховані значення R і W для досліджуваного 
регіону та для України в середньому по регіонах 
дають змогу вибрати оптимальну стратегію еко-
лого-економічного розвитку цього регіону. Крите-
рій ефективності розвитку за R і W аналогічний 
критерію для зведених динамічних показників, 
тому критерії вибору стратегії встановлені відпо-
відно до R∧W ∈ (0;1)∨ 

 

(1; 2). Тобто величина, що роз-
биває площину потраплянь значень R і W на ква-
дранти, дорівнює одиниці. Залежно від одержаних 
значень R і W можливі 16 різних випадків потра-
пляння позиції регіону та України в середньому по 
регіонах до того чи іншого квадранта (рис. 1). Опти-
мальну стратегію можна обрати з чотирьох розро-
блених стратегій еколого-економічного розвитку  
регіону або з уже існуючих відповідних страте-
гій, якщо вони є. За потрапляння позицій R і W  
до групи B-F, B-G, C-F, C-G пропонується оби-
рати стратегію «лідерства» для регіону; для групи 
A-G, B-H, C-H, D-G – стратегію «відновлення»;  
для групи A-F, B-E, C-E, D-F – стратегію «перетво-
рення»; для групи A-E, A-H, D-E, D-H – стратегію 
«виходу із кризи». Після цього стратегії розгорта-
ються та уточнюються.

Для стратегії «лідерства» характерним є збере-
ження темпів еколого-економічного розвитку на 
досягнутому рівні. Стратегія полягає в необхідності 
збереження досягнутого рівня рівноваги між еко-
номічним та екологічним розвитком регіону, що 
виражається в раціоналізації природокористування, 
оптимізації деструктивного впливу на довкілля, ста-
білізації стану та якості навколишнього середовища; 
крім того, необхідно уникати дестабілізуючих розви-
ток факторів, що повинно досягатися за допомогою 
їх своєчасного виявлення.

 Для стратегії «відновлення» характерним є наро-
щування економічного зростання у поєднанні з під-
силенням природоохоронної діяльності. Стратегія 
полягає в поетапному зниженні екодеструктивного 
впливу на довкілля на фоні економічного розвитку 
регіону, зведення до мінімуму дестабілізуючих роз-
виток факторів та поступовому відновленні поруше-
ної еколого-економічної збалансованості.

Для стратегії «перетворення» характерним є пере-
гляд факторів економічного розвитку в бік інтенси-
фікації природоохоронної діяльності. Стратегія поля-
гає в обмеженні і ліквідації негативних екологічних 
процесів, більш раціональному використанні природ-
них ресурсів, локалізації дестабілізуючих розвиток 
факторів та перетворенні втраченої еколого-еконо-
мічної збалансованості.

Для стратегії «виходу із кризи» характерним є пере-
будова всіх сфер економічної діяльності на новій при-
родоохоронній основі. Стратегія полягає в припиненні 



117ауковий вісник Херсонського державного університетуН

екодеструктивного впливу на довкілля (у тому числі 
виснаження природних ресурсів) за зменшення темпів 
економічного зростання регіону, мінімізації негативного 
впливу на населення регіону, ліквідації наслідків пору-
шення довкілля та всеосяжної зміни системи відношень 
між економікою і природою для недопущення повної 
руйнації рівноваги в екосистемах.

Для експериментального дослідження викладених 
положень як приклад була вибрана Сумська область. 
Останнім часом характер еколого-економічного роз-
витку Сумської області демонструє досить позитивні 
тенденції, що підтверджують розраховані еколого-
економічні показники ефективності розвитку за еко-
номічним результатом щодо природокористування  
R = 1,14 і з охорони довкілля W = 1,3. Фактичний 
еколого-економічний стан Сумської області також 
кращий за середньорегіональний рівень по Україні, 
для якого R = 1,02, а W = 0,96.

Комбінація одержаних значень R і W для  
Сумської області й у середньому по регіонах України 
відповідає випадку C-F потрапляння позиції до того 
чи іншого квадранта (рис. 1). Одержаний результат 
указує на необхідність вибору для Сумської області 
еколого-економічної стратегії «лідерства», згідно  
з якою потрібно зберегти темпи еколого-економіч-
ного розвитку цієї області на досягнутому рівні. 
Таким чином, існують реальні передумови обрання 
відповідної стратегії еколого-економічного розвитку 
для Сумської області, що може дати змогу в майбут-
ньому закласти підвалини для досягнення цим регі-
оном сталого розвитку.

Висновки. Узагальнення існуючих науково-мето-
дичних підходів до аналізу еколого-економічного роз-
витку регіонів переконує, що існують можливості 
залучення ефективних інструментів оцінки еколого-
економічного стану регіонів, тому для вирішення цієї 
проблеми розроблена система якісних показників. 

Для підвищення наукового рівня обґрунтування регі-
ональних стратегій еколого-економічного розвитку 
розроблено методичні підходи до формування крите-
ріальної бази щодо вибору оптимальної відповідної 
стратегії для регіону, що ґрунтується на розробле-
ній системі якісних показників його еколого-еконо-
мічного стану. Визначено еколого-економічний стан 
Сумської області, відповідно до якого розраховані 
еколого-економічні показники ефективності роз-
витку дорівнюють R = 1,14 і W = 1,3, а для Укра-
їни в середньому по регіонах R = 1,02 і W = 0,96. 
Одержані результати дають підстави свідчити про 
доцільність вибору для Сумської області еколого-
економічної стратегії «лідерства», що полягає  
у збереженні темпів еколого-економічного розвитку  
на досягнутому рівні.
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НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНО ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності природокористування, структуру капіталь-
них інвестицій на охорону навколишнього природного середовища. Запропоновано взаємозв’язок напрямів інвестиційно-іннова-
ційного механізму раціонального природокористування. Визначено, що економічний механізм забезпечення інвестиційно-інно-
ваційної діяльності являє собою певний набір інструментів і важелів, які регулюють та стимулюють розвиток науки, технологій та 
інновацій в економіці в екологічній сфері. 
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Дребот О.И., Гадзало А.Я. НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА СБАЛАНСИРОВАННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В статье проанализированы теоретические аспекты инвестиционно-инновационной деятельности природопользования, 
структура капитальных инвестиций на охрану окружающей среды. Предложена взаимосвязь направлений инвестиционно- 
инновационного механизма рационального природопользования. Определено, что экономический механизм обеспечения  
инвестиционно-инновационной деятельности представляет собой определенный набор инструментов и рычагов, регулирующих 
и стимулирующих развитие науки, технологий и инноваций в экономике в экологической сфере.

Ключевые слова: инвестиции, инновационный механизм, сбалансированное природопользование, окружающая среда.

Drebot O.I., Gadzalo A.Y. DIRECTIONS INVESTMENT INNOVATIVE MECHANISM OF BALANCED MANAGEMENT OF NATURE 
The theoretical aspects of investment innovative activity management of nature are analysed in the article. The structure of capital 

investments is analysed on the guard ofnatural environment. Intercommunication of directions of investmentinnovative mechanism of 
rational management of nature is offered. Certainly, that the economic mechanism of providing investment innovativeactivity shows a 
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Постановка проблеми. Україна на сьогодні є однією 
з найзабруднійших та екологічно проблемних країн. 
За оцінками Індексу якості навколишнього природ-
ного середовища (Environmental Performance Index), 
які здійснює Йельській університет (США), Україна 
займає 87-е місце серед 163 країн світу. Рівень наванта-
ження на навколишнє природне середовище в Україні 
в чотири-п’ять разів перевищує аналогічні показники 
інших країн. За рівнем раціонального використання та 
якості водних ресурсів, за даними ЮНЕСКО, Україна 
займає 95-е місце з 122 країн світу. Стан земельних 
ресурсів в Україні близький до критичного: на всій 

території країни спостерігаються процеси деградації 
земель. Наймасштабнішими є ерозія (близько 57,5% 
земель) та забруднення земель (близько 20% території),  
а щорічні втрати гумусу становлять 0,65 т/га [1]. 

На сьогоднішній день невирішеною залишається про-
блема екологічності інвестиційної та інноваційної діяль-
ності та її ефективного використання, оскільки така 
ситуація спричинена низькою вмотивованістю еколо 
гічно орієнтованої інноваційної діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенден-
ції сучасного етапу розвитку суспільства призвели 
до необхідності впровадження новітніх підходів до 


