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About the Workshop

In 2012 marks the 20 years since the United Nations Conference on
Environment and Development has been held in Rio-de-Janeiro. Gradually
the problem of sustainable development appeared at the center of the world
and Ukrainian society interest.
Development and implementation of the global, regional and national
development paradigm within the meaning of sustainable development of
civilization were put forward by the United Nations Organization (UNO),
as the most important task of late XX – early XXI century. Especially
actual and acute are these issues for Ukraine, Italy and Norway. That is why
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine) took on its walls
members of the Second International Workshop "Towards the UN
Conference "Rio+20"".
First International Workshop "International Cooperation & Sustainable
Management of Natural Resources", which was held in November 2010,
became the impetus for establishment of close collaboration between
Ukraine and Italy in the sustainable development issues. The scientificeducational cooperation with University of Nordland (Norway)
strengthened the foundation of international partnership in this field and
contributed to the creation of a new alliance and activization of educational
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and scientific-technical cooperation. Particularly, thanks to the initiative of
Professor G. Tamburelli, the employee of Institute for International Legal
Studies of the National Research Council of Italy, and the activity of Taras
Shevchenko National University of Kyiv in the face of Volodymyr A.
Zaslavsky and support of the University of Norland, the International
Workshop on environmental problems and sustainable development has
already become a traditional one.
The main objective of 2nd International Workshop was to enhance
researches of the problem of sustainable development in the eve of the
International Conference, which took place on 20-22 June 2012 in Rio de
Janeiro ("RIO+20") and became the most large-scale event for all years of
existence of the United Nations.
The work of the 2nd International Workshop was divided into the
following sections:
• Institutional frameworks for sustainable development and sustainable
management.
• Green economy in the context of sustainable development and
overcoming of the crisis & energy management for sustainable
development.
• Transboundary cooperation for sustainable development & Protected
areas and ecosystems services.
• Science and technology for sustainable development & Information
technology for sustainable management of ecosystems.
The Workshop was a manifestation of cooperation between member
countries of the Kyoto Protocol interested in development of mutual
understanding and in formation of common steps to minimize the
ecological effects that can cause danger. As a result, more than 40
participants from Ukraine, who are representatives of leading higher
educational institutions, research institutions and state authorities, guests
from Italy and Norway, as well as students and postgraduates from Taras
Shevchenko National University of Kyiv took part in this year’s
International Workshop.
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Проаналізовано зобов’язання України щодо збереження і покращення
якісного стану прикордонних водних ресурсів в суб-басейнах Дунаю,
відмінність національних і міжнародних вимог щодо досліджень якості
ресурсів підземних вод. Визначено комплекс інституційних та методичних
проблем які потребують врегулювання.
The commitment of Ukraine to preserve and improve the environmental
conditions of water resources in national sub-basins of river Danube and
differences between national and international requirements for investigation of
groundwater quality were analyzed. The complex of institutional and
methodological problems, which require adjustment, was defined.
Ключові слова: сталий розвиток, екологічна політика, управління
водними ресурсами.
Key words: sustainable development, environmental policy, water resources
management.

Вступ. Концепція сталого розвитку з’явилася в результаті
поєднання трьох основних позицій: економічної, соціальної та
екологічної. Ідеї та принципи, концепція та стратегія сталого розвитку
викладені в рішеннях конференції Організації Об’єднаних Націй з
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навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р.
Ухвалений 20 років тому на саміті «Планета Земля» документ
«Порядок денний на XXI століття» [5] спрямовує уряди країн світу,
неурядові організації та фахівців до діалогу та здійснення заходів з
формування більш ефективної і справедливої світової економіки як
засобу створення сприятливих умов для досягнення цілей у галузі
довкілля і розвитку. Для переходу на шлях сталого розвитку кожна
держава повинна розробляти власну програму дій з врахуванням
існуючих в даний період національних тенденцій у соціальній,
економічній та екологічній сфері. Україна активно проводить
екологічну політику в прикордонних областях у відповідності до
прийнятих на себе зобов’язань у зв’язку з підписанням ряду
Конвенцій.
Постановка проблеми. Перші зобов’язання щодо режиму
використання і моніторингу водних ресурсів р. Дунай Україною були
взяті на себе ще у 1993-1997 - при укладанні міжурядових угод:
- «З питань водного господарства на прикордонних водах» - із
Словацькою Республікою та з Угорською Республікою;
- «Про спільне використання та охорону прикордонних вод» - із
Республікою Молдова;
- «Про співробітництво в галузі
водного господарства на
прикордонних водах» із Румунією.
Згідно цих договорів Україна зобов’язалася здійснювати комплекс
правових, адміністративних і технічних заходів для того, щоб
принаймні, зберегти та покращити якісний стан водних ресурсів,
попередити і зменшити шкідливий вплив та зміни, які можуть
виникнути. Угодами передбачені:
- взаємне інформування та консультації;
- узгодження заходів, зокрема, щодо радіоактивних забруднень,
скидання кар’єрних вод та інших чинників, які можуть впливати на
прикордонні води;
- проведення
державами-учасницями
двосторонніх
угод
необхідних
обсягів
гідрологічних,
гідрометеорологічних,
гідрогеологічних спостережень і досліджень, та обмін даними в цій
сфері;

10

- забезпечення державами-учасницями охорони поверхневих і
підземних вод від забруднення, здійснення контролю їх якості та
запобігання надмірному забору води.
Україна зобов’язалася також забезпечити ефективний захист від
повеней, використання водних ресурсів для постачання питною і
технічною водою в раціональних лімітах, а також для іригації та інших
потреб. Дія угод поширюється на прикордонні води, якими є: ділянки
рік та інших поверхневих водотоків, по яких проходить Державний
кордон між Договірними Сторонами; поверхневі та підземні води в
місцях, де їх перетинає державний кордон.
Наступним
кроком України до участі у міжнародному
екологічному співробітництві стало підписання Дунайської та
Рамзарської Конвенції. Україна ратифікувала Конвенцію про охорону
ріки Дунай, яку було підписано від імені держави 29 червня 1994 року
і є однією з 13 повноправних сторін-країн Конвенції. З часу вступу в
силу Водної Рамкової Директиви ЄС (ВРД) у жовтні 2000 року, всі
країни, які є сторонами Конвенції з захисту р. Дунай зобов’язалися
впроваджувати Директиву для всього басейну. Україна, як і інші
країни – не члени ЄС зобов’язалася впроваджувати ВРД в рамках
діяльності Міжнародної Комісії з захисту ріки Дунай (МКЗД), яка є
виконавчим органом Дунайської Конвенції. У відповідності до ст. 13
(3) ВРД дунайські країни повинні розробити План управління
річковим басейном Дунаю та відповідну «Програму заходів», а також
більш детальні плани для суб-басейнів Дунаю на національному рівні.
На території України знаходяться три суб-басейни р. Дунай: суббасейн р. Тиса (Закарпатська область); суб-басейн р.р. Прута і Сірета
(Чернівецька та Івано-Франківська області); суб-басейн дельти Дунаю
(Одеська область).
В рамах проекту Європейського Союзу «Посилення підтримки
відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та
Рамзарської конвенцій» був розроблений Національний план
управління річковим басейном Тиси, згідно якого було здійснено
оцінку статусу підземних вод в межах суб-басейну р. Тиси.
Аналіз останніх досліджень. Геологічне вивчення різних регіонів
держави та гідрогеологічні дослідження проводяться регіональними
геологічними підприємствами під егідою Геологічної Служби
України. Ці дослідження проводяться за національними методиками у

відповідності до чинного екологічного законодавства. Оцінка статусу
підземних вод та даних моніторингу за станом підземних вод в ЄС
проводиться на принципово інших засадах. Проведена в рамках
підготовки Національного плану управління річковим басейном Тиси
оцінка стану ресурсів підземних вод для української частини басейну
р. Тиса реалізована у відповідності до базових вимог ВРД.
Постановка завдання. Згідно ВРД ЄС ідентифікація підземних
водних тіл для національного рівня (рівень B) повинна проводитися на
основі аналізу водоносних горизонтів, площинне поширення яких
складає понад 500 км2 або, у випадку важливості водоносного
горизонту (як, наприклад, джерела водопостачання) можна до переліку
включати і тіла менших розмірів. ВРД використовує термін «підземне
водне тіло» (Groundwater body – GWB), це певний об’єм підземної
води у межах одного чи декількох водоносних горизонтів.
Виділення підземних водних тіл (ПВТ) в українській частині
басейну р. Тиса ґрунтувалося на аналізі геологічної будови та
гідрогеологічних умов території, даних геологічної зйомки [1],
гідрогеологічних та комплексних еколого-геологічних досліджень,
проведених на території Закарпатської області у різні роки. Наявна
геологічна та гідрогеологічна інформація дає можливість визначити
межі поширення підземних водних тіл (за даними буріння), їх області
живлення та розвантаження, напрямок руху потоку підземних вод.
Врахована рекомендація ВРД ЄС при ідентифікації підземних водних
тіл дотримуватись наступної ієрархічної схеми розгляду - (підземні
води  водоносний горизонт  підземне водне тіло).
Українська частина басейну Тиси розміщена в межах центральної
частини українського сегменту складчастих Карпат з прилеглим
Закарпатським внутрішнім прогином. Основні ресурси підземних вод
пов'язані з Закарпатським артезіанським басейном. У відповідності до
вимог ВРД на основі критерію площинного поширення (площа понад
500 км2) в українській частині басейну Тиси ідентифіковано 8
підземних водних тіл:
- в породах середньоплейстоценового віку до сучасних
алювіальних озерно-алювіальних відкладів (UA_TIS_GW_4);
- водоносний комплекс озерно-алювіальних відкладів чопської
світи та алювію високих терас (UA_TIS_GW_204);
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- водоносний комплекс в зоні тріщинуватості верхньоміоценпліоценових вулканогенних утворень (UA_TIS_GW_220);
- водоносний комплекс верхньоміоцен-пліоценових відкладів
(UA_TIS_GW_240);
- локально-водоносний комплекс у відкладах сарматського
регіоярусу (UA_TIS_GW_263);
- локально-водоносний комплекс у відкладах баденського
регіоярусу (UA_TIS_GW_283);
- локально-водоносний комплекс у відкладах палеогену
(UA_TIS_GW_300);
- локально-водоносний комплекс у відкладах крейди-палеогену
(UA_TIS_GW_425).
Вказані ПВТ використовуються в області для потреб господарчопитного водопостачання, для потреб промисловості та сільського
господарства, у бальнеологічних та енергетичних цілях.
У зв’язку з нерівномірністю розміщення ресурсів підземних вод,
деякі гірські райони (Воловецький, Міжгірський, Рахівський) зазнають
нестачу підземних вод, яка компенсується для питних цілей за рахунок
поверхневих вод. Поверхневу воду для потреб господарчо-питного
водопостачання споживає приблизно 19 % населення Закарпатської
області.
ВРД вимагає складання переліку охоронних територій питної води,
там де здійснюється забір води для її споживання населенням. В
межах цих територій визначаються місця самих водозаборів, де мають
бути вжиті заходи зі недопущення погіршення якості води та
виснаження водних ресурсів. Згідно Керівного документу №16
Спільної стратегії впровадження ВРД до переліку треба включати ті
підземні водні тіла, де забір води на питні потреби перевищує 50
м3/добу або ті, що слугують джерелом питної води не менш ніж для 50
осіб. Цим вимогам, як джерела питного водопостачання відповідають
6 із 8 ідентифікованих ПВТ (GW_4; GW_220; GW_240; GW_283;
GW_300; GW_425). Основні ПВТ прикордонної зони мають
продовження в суміжних державах і утворюють єдиний басейн
підземних вод, більша частина водних ресурсів якого формується в
межах Української частини басейну р. Тиси.
Завдяки значним ресурсам підземних вод (понад 1 млн. м3/добу) та
великим резервам експлуатаційних ресурсів (понад 90%) загрози

виснаження ПВТ української частини басейну Тиси немає. В цілому
водозабори Закарпаття працюють в сталому гідродинамічному режимі
без перевищення розрахункових величин.
Основними видами діяльності, що впливають або можуть вплинути
на хімічний стан підземних вод в регіоні досліджень є: 1) житловокомунальне господарство; 2) сміттєзвалища; 3) промисловість; 4)
сільське господарство; 5) гірничодобувна галузь. Останній фактор
впливу на довкілля часто недооцінюється у зв’язку з тим що більшість
кар’єрів, штолень і шахт нині вже закрито. Однак, як показують
дослідження, місця складування і перевантаження мінеральної
сировини, відвали пустої породи та місця розташування
збагачувального устаткування при кар’єрах, штольнях і шахтах,
упродовж тривалого часу після припинення експлуатації є потужними
джерелами локального забруднення ґрунтів і ґрунтових вод Hg, Sb, As,
Cd, Tl, Pb, Zn, Cu, Ba, Be, Li тощо. Високорухомі (переважно
сульфатні) форми елементів–забруднювачів виникають в результаті
поступового окислення рудних мінералів у відвалах і на колишніх
промислових майданчиках атмосферним киснем і метеорними водами.
pH сформованих таким чином підвідвальних вод може досягати 1,5-2,
а вміст токсичних елементів в десятки і сотні разів перевищувати ГДК.
Окрім того, гірничими виробками зазвичай порушується природна
захищеність
водоносних
горизонтів,
а
відпрацьовані
(не
рекультивовані) кар’єри часто використовуються як стихійні
(неорганізовані) сміттєзвалища. Чинником, який сприяє поширенню
токсичних металів є підкислення підвідвальних вод внаслідок
окислення сірки з сульфідної до сульфатної форм [3].
В Україні державний моніторинг за станом підземних вод
здійснюється (у відповідності до Водного кодексу України і
затверджених Постановами Кабінету Міністрів України «Порядку
здійснення державного моніторингу вод» та «Положення про
державну систему моніторингу довкілля») двома суб’єктами:
Санітарно-епідеміологічною службою (моніторинг питної води у
місцях проживання і відпочинку населення) та Державною службою
геології та надр (гідрогеологічні та гідрохімічні визначення складу і
властивостей, у тому числі залишкової кількості пестицидів та
агрохімікатів, оцінка ресурсів).
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Моніторинг за станом підземних вод в Закарпатській області був
започаткований у 1965 році і виконується Закарпатською
геологорозвідувальною експедицією. Дослідження прісних підземних
вод здійснюються за наступними напрямами:
- режимні спостереження за рівнями води у свердловинах і
витратами води в джерелах;
- вимірювання температури в природних джерелах;
- вивчення фізичних властивостей і хімічного складу підземних
вод основних водоносних горизонтів.
Узагальнення матеріалів моніторингу стану підземних вод на
загальнодержавному рівні проводиться ДНВП «Геоінформ України»
[4].
У відповідності до ст. 8 ВРД ЄС слід забезпечити моніторинг
хімічного та кількісного стану підземних вод ПВТ для того, щоб мати
узгоджений та повний огляд їх стану у кожному районі річкового
басейну. У додатку V до ВРД ЄС (в частині вимог до проведення
моніторингу кількісного стану підземних вод) зазначається, що
моніторингова мережа має бути розроблена таким чином, щоб дати
надійну оцінку кількісного та якісного статусу всіх ПВТ, включаючи
оцінку доступного ресурсу підземних вод та забезпечити виявлення
довготривалих тенденцій щодо збільшення кількості забруднюючих
речовин. Для ПВТ, які мають транскордонне поширення, слід
забезпечити достатню кількість моніторингових пунктів для оцінки
напрямку та величини потоку підземних вод, що перетинає кордон
держави-члена ЄС. Слід забезпечити достатню частоту вимірювання
для оцінки впливу заборів та скидів на рівні підземних вод, а для ПВТ
транскордонного поширення необхідно забезпечити достатню частоту
вимірювання для оцінки напряму та величин витрат потоку підземних
вод, що перетинає кордон держави-члена ЄС. При здійсненні
моніторингу за хімічним статусом підземних вод у 2006 році вод
Робочою групою з підземних вод МКЗД було прийнято рішення
проведення моніторингу в рамках «Транснаціональної мережі
моніторингу» TNMN за таким набором параметрів:
1) обов’язкові: розчинений кисень, pH; електрична провідність,
нітрати, амоній.
2) рекомендовані параметри: температура та ряд основних іонів
та мікроелементів.

3) для підтвердження оцінки статусу ПВТ також можуть
вимагатися
додаткові
параметри
(наприклад,
пестициди)
антропогенного забрудненням при певних видах землекористування.
При виявленні нових видів антропогенного тиску слід здійснювати
моніторинг відповідних показників.
Згідно ВРД поняття «статус підземної води» є загальною
характеристикою стану підземного водного тіла, яка визначається
найгіршим із показників його кількісного та хімічного стану. «Добрий
статус підземної води» - це стан підземного водного тіла, коли і
кількісний, і хімічний його статус є принаймні «добрими». На жаль, в
повному обсязі дотриматись методичних рекомендацій на сьогодні
неможливо, оскільки існуюча мережа спостережених пунктів не є
достатньо репрезентативною. Адаптація до вимог ВРД ЄС передбачає
збільшення щільності мережі моніторингу транскордонних ПВТ на
прикордонних ділянках (як це зроблено більшістю країн басейну
Дунаю), розміщення додаткових спостережних пунктів біля
водозаборів та джерел антропогенного забруднення, а також
обов’язкового дослідження всіх параметрів визначених ВРД, а також
затверджених Робочою групою з підземних вод МКЗД. ВРД ЄС
дозволяє деякі винятки, які передбачають недосягнення екологічних
цілей у повній мірі і вчасно. Зокрема, допускається продовження
крайніх строків (стаття 4(4)), послаблення екологічних цілей (стаття
4(5)), або взагалі недосягнення цілей, якщо вигоди (переваги) для
людини та економіки, зумовлені змінами того чи іншого водного тіла
вищі за його добрий екологічний стан (стаття 4(7)). Кожен виняток має
бути обґрунтованим та включеним до Плану управління річковим
басейном. Будь-яких винятків по відношення до того чи іншого
водного тіла української частини басейну Тиси наразі немає.
Визначення ризику забруднення ПВТ суб-басейну р. Тиси
здійснювалось із застосуванням:
- даних багаторічних моніторингових спостережень;
- даних щодо наявності і потужності водонепроникних
перекриваючих порід, що є свідченням захищеності або недостатньої
захищеності ПВТ;
- результатів тематичних досліджень Закарпатської ГРЕ різних
років;
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- аналізу існуючих антропогенних впливів на навколишнє
середовище [2].
За наявними даними сім ПВТ визнано як такі, для яких немає
ризику забруднення, а для одного ПВТ (GW_4) ризик забруднення
існує.
Одним із першочергових завдань на наступний період є проведення
валідної, щодо вимог ВРД, оцінки ПВТ в межах всіх суб-басейнів р.
Дунай на території України, і якщо для суб-басейну р. Тиса
попередній варіант оцінки вже виконано, то суб-басейни річок Прута і
Сірета та дельти Дунаю взагалі не оцінювалися за схемою, прийнятою
в Європейському Союзі. Виконання необхідних для цього робіт
надасть можливість:
- виявити вразливі, для забруднення чи зневоднення з боку
сусідніх держав, водні тіла і оптимізувати систему моніторингових
спостережень з метою своєчасного виявлення та актування забруднень
і порушень;
- визначити, які важливі для сусідніх держав водоносні горизонти
є слабкозахищеними від забруднень та порушень з української
сторони і вжити випереджуючих заходів для мінімізації можливих
претензій до держави Україна;
- уточнити роль підземних вод (і, в тому числі, підруслових
водозаборів) у господарсько-питному водопостачанні на території
басейну Дунаю та на загальнонаціональному рівні.
Окремим завданням є гармонізація дій із сусідніми країнами в
питаннях ідентифікації трансграничних ПВТ та їх спільного
моніторингу, що наразі утруднено через недостатню врегульованість
питань щодо правових засад передачі у МКЗД та сусіднім країнам
інформації про стан тіл підземних вод, її структури та обсягів.
Висновки дослідження. Головними проблемами, з якими
зіткнулася Україна після ратифікації Конвенції про охорону ріки
Дунай та прийняття зобов’язань впроваджувати Водну Рамкову
Директиву ЄС для національних суб-басейнів, є:
- відсутність необхідних даних через відмінність національних та
міжнародних вимог щодо дослідження якості ресурсів підземних вод;
- відсутність досвіду реалізації деяких положень ВРД;
- відсутність єдиного
державного компетентного органу
впровадження ВРД;

- слабка координація дій між державними органами України, що
відповідають за водну політику;
- недостатній рівень гармонізації підходів та дій з сусідніми
державами;
- недостатньо активне залучення громадських організацій до
вирішення та висвітлення водних проблем.
Означений комплекс інституційних та методичних проблем
потребує врегулювання для забезпечення виконання міжнародних
зобов’язань України щодо збереження і покращення якісного стану
прикордонних водних ресурсів в суб-басейнах Дунаю.
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комплексне природокористування, організаційно-економічне забезпечення
регулювання.
Key words: regulation, legislation, regulatory policy, comprehensive utilization
of natural resources, organizational and economic support regulation.
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Складні процеси, що відбуваються сьогодні в світовому господарстві та
національній економіці вимагають прийняття радикальних рішень у сфері
природокористування, адже від них залежить сталий розвиток людства.
Становлення
ринкової
економіки
в
Україні
здійснювалось
невпорядкованим шляхом, що поглибило економічну, екологічну, паливну
кризи, призвело до загострення соціально-політичної ситуації.
Забезпечення дієвості і ефективності формування та реалізації екологоорієнтованої політики сталого розвитку держави можливе за рахунок
запровадження виваженої регуляторної політики природокористування.
Питаннями регулювання займались такі відомі науковці, як М.І. Сетров,
А.К. Азріліян, О.Г. Старіш, Л.М. Гейко та В.П. Марущак, Д.М. Стеченко,
С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. Фахівці підкреслюють,
що регулювання є однією з функцій управління і визначають, що
управління будь-яким процесом починається з виділення певного
об’єкту, для впливу на який, з метою реалізації відповідних цілей,
створюється структурна одиниця, що здійснює заходи з планування та
організації. Незважаючи на суттєві наукові результати, залишаються
поза увагою питання регулювання комплексних підходів в
природокористування, відповідно до сучасних ринкових умов. Тому
метою дослідження виступило обґрунтування організаційноекономічного
забезпечення
регулювання
комплексного
природокористування.
Вітчизняне природозберігаюче регулювання знаходиться на стадії
формування. Основні принципи регуляторної політики закладені в
правових документах [1], [2]. Головний Законом в області
природокористування «Про охорону навколишнього природного
середовища» було прийнято в 1991 р. [3]. Підкреслюючи вагомість
даного закону, вважаємо за доцільне відмітити, що цей документ є
законодавчим актом прямої дії та відображає ґрунтовну лінію
документів екологічного, економічного та соціального напрямків. Цей
закон встановлює систему природоохоронних органів та їх
повноваження, визначає основні принципи охорони довкілля, виділяє
напрямки спостереження, прогнозування, обліку, контролю, нагляду
та інформування в галузі навколишнього природного середовища,
визначає принципи проведення екологічної експертизи, формує
завдання стандартизації і нормування, надає перелік платежів за
природокористування тощо. Але практичне застосування багатьох
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положення даного закону на сьогодні ускладнено, що повязано з
декларованостю низки статей та відсутності положень, які б
регламентували правовідносини між ресурсокористувачами.
Визначаючи існування в Україні інших законодавчих документів,
стосовно природокористування, необхідним вважаємо зазначити деякі
недоліки. По-перше, чинне законодавство формувалося за ресурсними
ознаками, що ігнорує в принципі комплексне природокористування.
По-друге, на сьогодні відсутня система визначення шкоди, що
заподіяна діяльністю підприємств природним ресурсам, не залученим
до господарського обігу. По-третє, відсутні нормативи на комплексні
екологічні порушення, внаслідок аварійних ситуацій, а також, що є
найважливішим, відсутні законодавчі документи щодо державного
кадастру природно-ресурсних об’єктів, внаслідок чого і відбувається
хижацька експлуатація останніх. Аналіз основних положень існуючих
законів свідчить про відсутність системи правил, що забезпечували б
регулювання природокористуванням як системи. Однобічність
екологічної політики і комплексний підхід до використання
природних ресурсів, що спирається на принципи сталого розвитку,
вимагають
наявності
не
окремих
законодавчо-нормативних
документів,
а
формування
єдиної
системи
регулювання
природокористуванням, що потребує впровадження спеціальних
заходів, завдяки яким змінюються впливи на природні явища та
процеси у бажаному для людства напрямку. Аналізуючи законодавчонормативні
документи
та
сучасне
становище
в
сфері
природокористування, можна стверджувати, що становлення
організаційно-правової бази регулювання використання природноресурсного потенціалу країни та охорони навколишнього середовища
ще не завершено, тому удосконалення регуляторної політики на основі
соціо-еколого-економічного законодавства є об’єктивним процесом,
передумовами якого виступають істотні зміни суспільних відносин
соціального, економічного та екологічного характеру, існування яких
доцільно розглянути на рівнях державного та ринкового регулювання.
В Україні роль природокористування при розробці концепції та
реалізації політики, що має за мету здійснення принципів сталого
розвитку, витікає з його призначення в створенні концепції
комплексного
природокористування.
Комплексне
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, при чому функціональне
поєднання при використанні природних ресурсів дає економію за
рахунок зниження витрат основного виробництва, здешевлення
перевезень
сировини,
ефективне
використання
виробничої
інфраструктури.
Основними
рисами
комплексного
природокористування є: найбільш повне екологічно та економічно
виправдане використання ресурсів, раціональна галузева структура,
тісний взаємозв’язок міжгосподарських комплексів, виробничі зв’язки
між підприємствами.
Механізм
державного
регулювання
комплексного
природокористування повинен бути оснований на системному підході
та поєднувати адміністративно-нормативні важелі, методи прямої й
опосередкованої дії на ресурсокористувачів, організаційні та
економічні заходи впливу на довкілля і здоров’я населення.
Організаційно механізм забезпечення регулювання комплексного
природокористування віддзеркалює певний набір основних положень,
які визначають як саме потрібно організовувати систему, що й складає
ринкову частину організаційно-економічного механізму.
Таким чином, ринкові умови природокористування вимагають
оновлених напрямків здійснення регуляторної політики, що
включають соціальний, економічний та екологічний аспекти.
Застосування інституту організаційно-економічного забезпечення
регулювання комплексного природокористування дозволить активно
розвивати маловідходне виробництва та знизити природоємність
виробничих систем, проводити повноцінну оцінку діяльності
ресурсокористувачів з метою впровадження комплексного підходу при
вилученні, використанні, відновленні та охороні природних ресурсів.
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З урахуванням дії соціально-екологічних і політичних факторів
обґрунтована необхідність забезпечення сучасного рівня еколого-економічної
освіти молоді. Висвітлені основні результати роботи економічного
факультету КНУ імені Тараса Шевченка із підготовки фахівців екологоекономічного профілю. Визначені шляхи покращення організації та науковометодичного забезпечення цієї підготовки.
With the view of the socio-ecological and political factors influence the
necessity of modern level support of the the youth ecological-economic education is
disclosed. The main results of the work of the Economic Faculty of Taras
Shevchenko Kyiv National University in the area of preparation the ecologicaleconomic specialists are disclosed. The ways to improve the organization and
scientific-methodical support of this preparation are defined.
Ключові слова: сталий розвиток, екологічна освіта, фахівці екологоекономічного профілю довкілля, природні ресурси.
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Вступ. У ХХІ сторіччі найважливішим завданням суспільства
винна статі турбота про довкілля, збереження природних багатств і
створення сприятливого екологічного стану шляхом забезпечення
подальших темпів економічного зростання та добробуту населення
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при скороченні рівня споживання природних ресурсів. Нині у світі
спостерігаються надзвичайно високі темпи приросту населення
завдяки тому, що народжуваність перевищує смертність. Чисельність
населення у світі перевищила вже 7,1 млрд. осіб, до 2020 р.
передбачається, що вона складі 8 млрд. осіб, а до 2050 р. – 9 млрд.
осіб. При цьому інтенсивно вичерпуються викопні енергоносії.
Зокрема, за підрахунками учених, запасів нафти при теперішніх рівні й
темпах використання може вистачити на 40-60 років, газу - на 75
років і вугілля – на 350 років.
Надмірна експлуатація природних ресурсів, стрімке зростання
рівня
споживання
суспільства
та
відповідно
зниження
біопродуктивності Землі призвели до того, що нині потреби людей
наполовину перевищують можливості планети. За розрахунками
економістів, з 1966 р. екологічний слід людства (потреба людини в
природних ресурсах) зріс удвічі. Якщо така тенденція збережеться й
надалі, то до 2030 р. потрібно буде мати не менше двох планет таких,
як Земля, а до 2050 р. – майже три.
Обсяг споживання суспільних благ залежить від розвитку країни. За
умови, що всі жителі Землі споживатимуть як
в Україні, те
знадобиться більше 1,6 Планети, а як жителі Арабських Еміратів – 4,5
Планети.
Постановка проблеми. Нестримне споживання перетворилося
нині в страшну хворобу сучасної цивілізації, яка спричинила
виснаження ресурсів і деградацію довкілля, зміну клімату. Особливе
занепокоєння викликає нестача прісної води, яка може закінчитися
вже через 20-30 років. Тільки в 2011 р. 20 млн. людей змушені були
змінити місце свого проживання через те, що там закінчилася вода. На
думку російських учених, водна криза настане вже через 15-20 років.
До 2050 р. понад 40% населення земної кулі буде жити в умовах
дефіциту води [1]. Вичерпуються також ресурси океанів, морів та
річок. Голова правління Міжнародного союзу охорони природи Ашок
Хосла вважає, що до 2050 р. закінчаться рибні ресурси і рибництво як
галузь зовсім перестане існувати [2].
Відповіддю на згубне для природи господарювання є почастішання
природних катаклізмів, від наслідків яких у 2010 р. померли більше
297 тис. людей у світі, що є найвищим показником за останні 20 років.
У 2010 р., за даними ООН, збитки від 373 великих природних

катастроф перевищили 110 млрд. доларів. На думку академіка О.
Спіріна, це відбувається тому, що природа потреби в людині і хоче
позбутися від неї, оскільки саме вона порушила баланс в біосфері [3].
Негативні зміни відбуваються і в Україні, де погіршується
екологічний стан, виснажуються природні ресурси. Країна більше
двох десятків років потерпає від згубних наслідків Чорнобильської
катастрофи, має нерозвинену законодавчу базу природоохоронної
діяльності. Тут мало використовуються енерго- зберігаючі технології,
низька екологічна культура, не вистачає кваліфікованих кадрів. Має
також місце тенденція до використання території України для
переробки та захоронення небезпечних для оточуючого середовища
матеріалів і речовин. Нині в країні налічується понад 160 тис. га
земель, зайнятих під нагромадження відходів, обсяг яких перевищує 5
млрд. тонн.
У 2010 р. Україна посіла одне із найнижчих - 87 місце у
міжнародному рейтингу серед 163 країн за індексом результативності
екологічної діяльності EPI (Environmental Performance Index). Цей
комплексний показник містить дані, які характеризують досягнення у
здійснюваній екологічній політиці держави, зокрема стан охорони
довкілля, забруднення повітря, водних ресурсів, зміну клімату,
біорізноманіття, інтенсивність використання природних ресурсів
тощо.
Якщо спиратися на результати кластерного аналізу показників
економічного, соціального та екологічного розвитку країн світу,
здійсненого О.М. Волком, то помітні тенденції значного погіршення
екологічної діяльності. Так, у 2008 р. за показником ЕРІ Україна (74,1
бала), Китай, Румунія, Південна Африка входили до класу країн із
нижчим за середній рівень [4, с. 234], а в 2010 р. вона за цим же
показником (58,2 бали) разом з Бангладеш, Нігерією та Зімбабве
може переміститися тільки до найнижчого рівня - країн-аутсайдерів.
Постановка завдання.
Метою цього дослідження є визначення шляхів підвищення рівня
економіко-екологічної освіти та культури молоді, а також посилення їх
ролі в реалізації стратегії сталого розвитку України. Це потребувало
вирішення таких завдань: висвітлення основних положень державної
екологічної політики щодо формування суспільної екологічної
свідомості, розвитку екологічної освіти, представлення результатів
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діяльності економічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка стосовно підготовки студентів
економіко-екологічного профілю та формування пропозицій щодо
покращення рівня підготовки фахівців із екологічного менеджменту та
підприємництва в контексті сучасних глобалізаційних викликів.
Аналіз останніх досліджень.
Нині, як ніколи, гостро постала проблема подолання наслідків
екологічної кризи. Розв’язанню її присвячені праці багатьох учених і
практиків: екологів, біологів, географів, фізиків, хіміків, юристів,
економістів. Серед них чільне місце посідають дослідження сучасних
вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема таких як: Г.О. Білявський,
С.М. Бобильов, В.М. Геєць, В.А. Голян, В.В. Глухов,
Б.М.
Данилишин, Г.Г. Мельник, П.М. Нестеров, А.Л. Новосьолов, М.А.
Хвесик, М.В. Чепурних, В.Я. Шевчук. Вони дослідили актуальні
питання екологічної економіки, екологічного аудиту, екологічного
менеджменту,
економіко-екологічного
аналізу,
економіки
природокористування, екологічної безпеки, екологізації енергетики
тощо [5-9].
В останні роки для ліквідації або зменшення негативних наслідків
екологічної кризи розроблено концептуальні засади екологічної
політики, що ґрунтуються на засадах сталого економічного розвитку,
прийнято Основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року. Метою такої політики є
збалансований еколого-економічний і соціальний
розвиток,
забезпечення екологічної безпеки, раціональне природокористування,
впровадження інституту корпоративної соціальної відповідальності,
підвищення екологічної свідомості і культури населення.
Економічний розвиток країн нині
визначається не стільки
наявністю природних ресурсів, скільки здатністю та вмінням
ефективно їх використовувати і зберігати для прийдешніх поколінь.
Тому в Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики
України на період до 2020 року визначено, що метою екологічної
політики є стабілізація
і поліпшення
стану
навколишнього
природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до
соціально-економічного розвитку країни для гарантування екологічно
безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення,

впровадження
екологічно
збалансованої
системи
природокористування та збереження природних екосистем.
Одними із головних передумов досягнення вказаної мети є
забезпечення сталого розвитку, кардинальна зміна свідомості,
моральних і культурних цінностей громадян. Як зазначено в Основних
засадах (Стратегії) державної екологічної політики України на період
до 2020 року, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості є
першочерговою стратегічною ціллю
національної екологічної
політики. Суспільна екологічна свідомість формується через систему
освіти, перед якою поставлені такі завдання:
 розробка до 2015 р. і реалізація Стратегії екологічної освіти з
метою сталого розвитку українського суспільства та економіки
України;

створення до 2015 р. системи екологічного навчання та
підвищення кваліфікації державних службовців, до компетенції яких
належать питання охорони навколишнього природного середовища;

створення до
2015
р.
мережі
регіональних
екологічно-просвітницьких
центрів
на
базі закладів освіти,
неурядових природоохоронних організацій тощо;

формування до 2015 р. організаційного механізму
місцевого, регіонального та національного рівнів для активного
залучення громадськості до процесу екологічної освіти з метою
сталого розвитку, екологічної просвіти та виховання [10].
Усвідомлення екологічного імперативу економічної освіти в
контексті глобалізаційних викликів спонукало колектив економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка до посилення еколого-економічної складової наукових
досліджень, навчального та виховного процесу. Ці наміри були
підтримані віце-президентом Національної академії наук України,
директором
Державної
установи
«Інститут
економіки
та
прогнозування НАН України» академіком В.М. Гейцем, який
переконаний, що головною метою і, водночас, головним ресурсом в
Україні має стати гуманізація економічного розвитку, фундаментальна
ідея пріоритету прав і безпечної життєдіяльності людини на підставі
структуризації суспільства та його консолідації в боротьбі з
негативізмом перехідного періоду [5].
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На економічному факультеті Київського університету ще в 2009 р.
було створено першу в Україні кафедру екологічного менеджменту та
підприємництва для підготовки студентів економіко-екологічного
профілю. Перед кафедрою стоять актуальні завдання, серед яких
розвиток інноваційних видів діяльності — «зеленого» менеджменту й
бізнесу, формування покоління фахівців, котрі в майбутньому будуть
здатні вивести країну на якісно новий рівень розвитку, проведення
наукових досліджень з екологічного менеджменту й бізнесу, а також
залучення до цього процесу ряду урядових і бізнес-структур.
Нині на економічному факультеті розроблені концепція, програма й
навчальні плани підготовки магістрів з екологічного менеджменту та
підприємництва. Вони зорієнтовані на: 1) формування екологічного
світогляду; 2) забезпечення необхідного рівня системно-організованих
екологічних знань; 3) використання й розвиток інтерактивних форм і
методів навчання, які моделюють життєві ситуації та допомагають
набувати навичок гармонійної взаємодії з навколишнім середовищем;
4) утвердження пріоритету моральних, етичних, духовних цінностей;
5) розвиток екологічного мислення, екологічної культури; 6)
виховання екологічної відповідальності за долю всього живого на
Землі.
Здійснюється підготовка магістрів за спеціалізацією «Екологічне
підприємництво»
спеціальності
«Економіка
підприємства».
Викладаються нові дисципліни економіко-екологічного профілю:
Сталий розвиток, Екологічна економіка, Екологічне підприємництво,
Екологічний менеджмент, Екологічний аудит і моніторинг, Сучасні
технології «зеленого» бізнесу, Екологічне право, Економікоекологічна політика ціноутворення, Екологічний облік, звітність та
оподаткування, Міжнародний бізнес та інші. Останні три дисципліни
викладаються англійською мовою.
Залучаються іноземні гранти, проекти. У 2011 та 2012 рр. викладачі
кафедри екологічного менеджменту та підприємництва вибороли
гранти Міжнародного Бюро Федерального Міністерства освіти, науки,
досліджень та технологій Німеччини на проведення наукових
досліджень, а також гранти Міністерства освіти і науки Республіки
Казахстан на наукове консультування, навчання з економікоекологічних дисциплін та проблем, дослідженнями яких займається
кафедра, магістрів і докторантів PhD Євразійського національного

університету ім. Л.М. Гумільова (м. Астана) та Карагандинського
економічного університету (м. Караганда).
Кафедрою видані Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецькоросійсько-англійський та спільно з Карагандинським економічним
університетом (Республіка Казахстан) – Глосарій зеленого бізнесу:
казахсько-українсько-німецько-російсько-англійський. Опубліковано
понад 40 наукових праць, у тому числі 2 глосарії, 2 монографії,
підручник та 2 навчальні посібники, більше 30 статей. Відкрито
аспірантуру з проблем екологічного менеджменту та підприємництва.
У розпорядженні викладачів і студентів сучасна матеріально-технічна
база, комп’ютерна техніка, що дозволяє проводити заняття із
використанням інтерактивних методів на базі новітніх комп’ютерних
систем і програм.
Для підвищення рівня екологічної свідомості молоді, розвитку
екологічної та економічної науки у 2010 р. на економічному
факультеті створений і функціонує Німецько-український центр
економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва і культури.
Діяльність його спрямована на проведення навчання, наукових
досліджень, поширення та впровадження в навчальний процес і
практичну діяльність передових знань, наукових досягнень,
підприємницьких здобутків, культурних надбань економічного та
екологічного спрямування.
Поряд з досягнутими позитивними результатами роботи мають
місце і певні труднощі. Так, підготовка фахівців зі спеціалізації
«Екологічне підприємництво» носить міждисциплінарний характер,
оскільки вони повинні володіти знаннями з екології, економіки,
економічної теорії, екологічного права, філософії, екологічної
культури та етики, географії, біології, безпеки життєдіяльності, хімії,
фізики тощо. Для того, щоб реалізувати таку міждисциплінарну освіту
на економічному факультеті, необхідно не тільки розробити й
реалізувати відповідні міжкафедральні і міжфакультетські програми,
а й в цілому переглянути та змінити концепцію підготовки кадрів з
урахуванням зарубіжного досвіду.
В Україні не накопичено достатнього досвіду з підготовки кадрів у
сфері екологічного підприємництва та менеджменту з числа
економістів. Викладання більшості економіко-екологічних дисциплін
поки що здійснюється не за рахунок нормативних навчальних
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дисциплін, а вибіркових, тобто з варіативної частини програми
навчання.
Труднощі у підготовці студентів еколого-економічного профілю
спричиняє
відсутність
належного
навчально-методичного
забезпечення. З ряду дисциплін не складені і не затверджені типові
навчальні програми. Потребують розробки підручники, посібники, які
повинні відповідати сучасним міжнародним стандартам освіти,
враховувати вітчизняну та міжнародну нормативну-правову базу
тощо. У першу чергу це стосується екологічної економіки,
екологічного підприємництва, екологічного аудиту та моніторингу.
Проблемним питанням залишається організація практики студентів
через слабий розвиток екологічного підприємництва в Україні. Тому
необхідно докласти всіх зусиль для організації проходження
студентами практики в розвинених зарубіжних країнах, насамперед, в
Німеччині. Тут досягнуто високих показників у сфері «зеленого»
бізнесу, впроваджуються екологічно чисті, сучасні технології щодо
ведення органічного сільського господарства, переробки промислових
і побутових відходів, широко застосовуються відновлювані джерела
енергії, екологічний менеджмент та аудит. В свою чергу це потребує
поглиблених знань іноземних мов у студентів.
Висновки дослідження.
В сучасних складних екологічних умовах великого значення
набуває підготовка фахівців еколого-економічного профілю. Для
ефективної організації підготовки необхідно реалізувати ряд заходів із
розробки та запровадження міжкафедральних і міжфакультетських
програм, удосконалення навчальних планів, покращення методичного
забезпечення, впровадження нових сучасних форм навчання й
організації практики студентів, у тому числі міжнародної, у сфері
«зеленого» бізнесу.
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Запропоновано постановку задачі оптимального розміщення об’єктів
соціальної інфраструктури в адміністративно-територіальних одиницях
України. Дана задача виникає в процесі прийняття рішень щодо розвитку
соціальної інфраструктури малих міст і селищ, а при її вирішенні
використовуються дані моніторингу соціально-економічного стану.
This paper presents a formulation of the optimal allocation problem for social
infrastructure of the administrative-territorial units of Ukraine. This problem
arises in the decision making process for social infrastructure development of small
cities and settlements, and monitoring data of socio-economic situation is used
while solving this problem.
Ключові слова: моделі оптимального розміщення, регіональний
розвиток, соціальна інфраструктура.
Key words: optimal allocation models, regional development, social
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освіти та дошкільного виховання, охорони здоров’я, культури,
відпочинку та дозвілля, транспорту, комунікацій, спорту та туризму.
Особливо проблеми розвитку соціальної інфраструктури відчуваються
в малих містах та селищах. Про це свідчать результати моніторингу,
який останні два роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України [1], здійснювався Мінрегіонбудом. Значну частку (57 з 78)
показників, що використовувалися при моніторингу, мають показники,
які характеризують саме розвиток соціальної інфраструктури. Серед
показників є як абсолютні кількісні (загальна кількість закладів,
розміщених на кожній з територій), так і відносні кількісні (частки
забезпеченості певними видами закладів). Це надає можливість
сформулювати критерії, що показують віддаленість значень
показників розвитку території від цільових (запланованих) значень.
Задачі оптимального розміщення ресурсів, вибору параметрів
розбудови об’єктів, планування робіт, прийняття рішень про
розміщення об’єктів в кожному конкретному випадку мають
характерні особливості, що враховуються при формалізації в
математичних моделях і розробці алгоритмів розв’язування
відповідних задач [2].
В даній роботі пропонується формальна постановка задачі
оптимального розміщення об’єктів соціальної інфраструктури, що
належить до класу задач дискретної оптимізації з цілочисельними та
булевими змінними, обмеженням з фіксованими та змінними
витратами, обмеженнями на сумісність та вимоги пов’язаності,
інтервальними обмеженнями.
Розглядається множина територіально-адміністративних одиниць
I  {1, 2,..., n} та множина типів заходів (сервісів) соціальної
інфраструктури K  {1, 2,..., k *} .

Позначимо:  ik - проведення в i -тій території заходу (сервісу) k -го
типу; xik - кількість одиниць заходу (сервісу) k -го типу для i -тої
території. Значення xik обмежені на деякому заданому

інтервалі

Одним
з
індикаторів
соціально-економічного
стану
адміністративно-територіальних одиниць в Україні є розвиненість
соціальної інфраструктури, до якої належать об’єкти, що створюють
сприятливі умови в сферах житлово-комунального господарства,

[ ,  ] .
Витрати на розвиток соціальної інфраструктури складаються з
фіксованої та змінної складових і є обмеженими:
(1)
 iI (ci0    ik )   iI  kK cik  ik xik  bi , i  I ,
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де ci0 - вартість прокладки інфраструктурних мереж, cik - вартість
одиниці заходу (сервісу) k -го типу для i -тої території.
Тобто прокладка ЛЕП та водопостачання забезпечує побудову
будівель для лікарень та дитячих садків, і, навпаки, без мереж
життєзабезпечення (водопостачання, електроенергія, газопостачання,
зв'язок), транспортних під’їздів неможливо подальше будівництво
споруд та будівель.
Умова сумісності сервісів (тільки один сервіс з визначеної
множини однотипних сервісів) записується наступним чином:
(2)
 kH  ik  1, i  I , s  1, 2,..., p,
s

де H s - задані множини, H s  K .
Умову
пов’язаності
різних
типів
об’єктів
інфраструктури можна записати наступним чином:
   ik  1, j  1, 2,..., m, i  I , ,
sS j kH s

соціальної
(3)

про посередника [4]. Ідея алгоритму полягає в поступовому
формуванні параметризованих підзадач, для яких очевидним є
швидкий алгоритм розв’язання, та здійсненні відсіву підзадач,
розв’язок яких гарантовано не може покращити найкращий знайдений
для попередніх підзадач розв’язок.
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де S j - задані множини, в які входять типи об’єктів соціальної
інфраструктури, що повинні бути побудовані разом.
Інтегральний показник розвитку соціальної інфраструктури
адміністративно-територіальної одиниці прийнято визначати у
наступному вигляді [3]:
Ai ( ik , xik )   kK wk fi k ( ik , xik ) / nik , i  I ,
де

wk

– коефіцієнт пріоритетності (вага) k -того виду послуг

(визначається на основі експертних оцінок), fi k ( ik , xik ) – фактична
забезпеченість k -тим видом послуг; nik – нормативна забезпеченість
k -тим видом послуг (враховуючи відсутність нормативів для деяких
галузей соціальної інфраструктури, здійснюють порівняння із
середнім або найкращим значенням по регіону, чи в цілому по країні).
Розглядається така задача оптимізації:
(4)
максимізувати
min Ai ( ik , xik ) ,
iI

при виконанні умов: (1)-(3) та
 ik  {0,1},  ik  xik  ik , xik  цілі, k  K , i  I . (5)
Для розв’язання задачі дискретної оптимізації (1)-(5) пропонується
використати алгоритм, який було розроблено для розв’язання задачі
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The Institute of Agroecology and Environmental Management of
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine is a prominent research
institution in the area of defining principles of public policy, as well as
science and technology in agroecology, environmental management,
economics of natural resources use, rational use of natural resources and
environmental protection.
The major task of the Institute is to stop negative processes in today
agricultural ecosystems and create conditions for their sustainable
development.
The staff of the Institute works on solving problems of sustainable
development of agricultural ecosystems of Ukraine, agroecological
monitoring, comprehensive assessment of natural resources conditions,
rational natural recourses use and environmental protection; developing the
environmental and economic foundations of the implementation of
sustainable agricultural production.
The Institute is the leading body of the Center on Research and
Methodology “Agroecology” and conducts comprehensive research in all
edaphic-climatic zones of Ukraine which include basic and applied
researches on agroecological monitoring (including remote sensing),
biosafety, economic assessment of agrosphere resources, studying the
ecological condition of specially designated areas (special feedstock areas,
rural settlement territories, natural reserves in the structure of the PanEuropean Ecological Network); agricultural lands, which suffered from the
technogenic impact (south-eastern and western industrial regions, zone of
the Chornobyl Nuclear Power Plant etc.); lands suffering from processes of
degradation and desertification. It also studies impact of environmental
factors on the quality of agricultural products, including livestock.
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The Institute is a member of the National Association of Baby Food
Manufacturers of Ukraine. The Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine and the Order of the Ministry of Agrarian Policy approved the
Institute as the designated research institution for testing materials and
preparation of agroecological verification of compliance of agricultural
lands that produce feedstock with the status of the special raw areas.
The Institute is a member of COST – European intergovernmental
network for coordination of nationally funded research activities. It
participates in the Cost Action FA 0905 (2010 – 2014) “Mineral Improved
Crop Production for Healthy Food and Feed”.
The Institute is the leading body and the coordinator of two research
programs of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine: in the
field of Agroecology – "Ecological safety of agricultural production"; in the
field of Economics of natural resources use – Ecological and economic
principles of sustainable development of agricultural production, land
management and rural areas".
The Institute provides services in the field of: agroecological
monitoring, monitoring of agricultural landscapes by remote sensing,
environmental management and sustainable development of ecosystems,
economic assessment of natural resources, biological safety, ecotoxicology,
environmental radiation monitoring, agrolandscapes management,
sustainable development of rural areas, technological resources assessment
for winemaking, innovations marketing.
Results of the Institute’s R&D are widely applied in agriculture and
educational process in agricultural and environmental educational
institutions. They are utilized by officials of the Ministry of Agrarian Policy
and Food of Ukraine, Ministry of Ukraine of Emergencies and Affairs of
Population Protection from Consequences of Chornobyl Catastrophe,
Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine, State Land
Resources Agency of Ukraine, State Forestry Agency of Ukraine, State
Water Resources Agency of Ukraine and others.
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Проаналізовано суперечливість інституційно-організаційних механізмів
сучасного світогосподарського розвитку, сформованих у межах
неоліберальної моделі глобалізації, та обґрунтовано необхідність
інституційного упорядкування глобального економічного простору шляхом
розбудови глобального громадянського суспільства та посиленням
екологічної відповідальності бізнесу.
In the article an analysis of the contradictions of the modern institutional and
organizational mechanisms of the world economic development is provided. These
mechanisms are formed within the neoliberal model of globalization. Author
justifies the necessity of institutional arrangement of the global economic
environment through building global civil society and increasing environmental
responsibility.
Ключові слова: інституційно-організаційні механізми екологізації
світогосподарського розвитку, неоліберальна модель глобалізації, глобальне
громадянське суспільство, екологічна відповідальність бізнесу.
Key words: institutional and organizational mechanisms of ecologization of
the modern world development, neoliberal model of globalization, global civil
society, ecological responsibility of business.

Постановка проблеми. Загальновизнано, що кризові явища
сучасності засвідчують системну нестійкість поточної траєкторії
розвитку світової економіки. На думку переважної більшості
дослідників, відсутність інституційного упорядкування глобального
економічного простору породжує загрозу посилення антропогенного
навантаження на довкілля, різкого загострення глобальних
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екологічних проблем, наближення людства до критичної межі в його
взаємовідносинах з природою, яка швидко втрачає відтворювальний та
асиміляційний потенціал.
За цих обставин важливого значення набуває розмежування
об’єктивних основ сучасного світогосподарського розвитку та
конкретних соціально-економічних форм реалізації глобалізаційних
процесів. Йдеться про те, що обмежена рамками капіталістичної світсистеми, сучасна глобалізація заснована на логіці так званого
«ортодоксального ринкового фундаменталізму», пов’язаного з
утвердженням суто ринкових мотивів і принципів поведінки у всіх
сферах суспільного життя та відторгненням фундаментальних
морально-етичних, духовних цінностей, накопичених людством у
процесі історичної еволюції: справедливості, солідарності, соціальної
злагоди, забезпечення добробуту майбутніх поколінь [2, с. 286].
Аналіз останніх досліджень. Низка наукових проблем, пов’язаних
з глобалізацією економіки та загостренням глобальних проблем
людства знайшла відображення в публікаціях впливових міжнародних
організацій, наукових дослідженнях багатьох визнаних вчених, в т.ч.
лауреатів Нобелівської премії Дж. Стігліца, Дж. Тобіна, Л. Клайна,
П.Кругмана, відомих зарубіжних та вітчизняних дослідників В.
Базилевича, О. Білоруса, Дж. Бхагваті, А. Гальчинського, А. Ельянова,
П. Єщенка, М. Кастельса, Г. Колодки, Дж. Ліпскі, Д. Лук’яненка, В.
Новицького, М. Обстфельда, Ю. Пахомова, О. Плотнікова, В. Сіденка,
А. Філіпенка, Ю.Шишкова та ін. Підкреслюючи, що глобалізація
породжує нову реальність економічної життєдіяльності людства, яка
виявляється у переплетенні національних господарств на ринковій
основі, взаємодії та конкуренції нових глобальних економічних
суб’єктів,
розвитку
нетрадиційних
механізмів
та
форм
співробітництва, що отримують відповідне інституційне оформлення,
науковці та практики акцентують увагу на тому, що неоліберальна
модель глобалізації, яка домінує в сучасному світі, є однією з
можливих альтернатив багатовекторного процесу
трансформації
світової економіки.
Метою
пропонованого
дослідження
є
обґрунтування
необхідності структурно-функціонального впорядкування системи
міжнародних економічних відносин та перетворення глобалізації із
стихійного на інституційно оформлений та свідомо спрямований
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процес, заснований на принципах екологізації світогосподарського
розвитку.
Виклад основного матеріалу. Загальновизнано, що глобалізація
формальних та неформальних інституцій є тривалим та суперечливим
процесом, що проявляється у визнанні примату норм міжнародного
права над національними, стандартизації національних законодавчих
норм, поступовому зближенні національних правових систем,
поширенні уніфікованих стандартів поведінки в різних сферах
суспільного життя тощо.
Міжнародне співробітництво у природоохоронній сфері було
започатковано у 1968 р. італійським економістом А. Печчеї, який
виступив із ініціативою створення Римського клубу – міжнародної
організації, діяльність якої спрямовувалась на обґрунтування
необхідності консолідації зусиль людства у вирішенні глобальних
проблем. За ініціативою цієї організації було підготовлено низку
доповідей з проблем деградації навколишнього середовища,
переосмислення шляхів вирішення глобальних екологічних проблем
та формуванням концепції сталого розвитку, яка нині визнається
одним із найважливіших досягнень наукової та суспільної думки кінця
ХХ ст. За ініціативою ООН у 1983 р. була створена Світова комісія з
навколишнього середовища та розвитку, а в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро
відбулася відповідна конференція, основною метою якої став розвиток
міжнародного співробітництва у вирішенні проблем сталого розвитку.
В 2002 р. у м. Йоганнесбурзі (ПАР) відбувся самміт ООН «Ріо+10» –
друга зустріч глав держав, присвячена проблемам сталого розвитку.
Зауваживши, що навколишнє середовище зазнає значних збитків
внаслідок втрати біологічного різноманіття, поширення пустель,
негативних наслідків зміни клімату, забруднення повітря, води, морів
та океанів, учасники зустрічі звернули увагу на те, що внаслідок
глобалізації «у цих проблем з’явився новий аспект. Швидка інтеграція
ринків, рух капіталів та значене розширення інвестиційних потоків в
межах усього світу зумовили нові проблеми та можливості на шляху
до сталого розвитку. Однак блага та витрати глобалізації
розподіляються
нерівномірно
і
країни,
що
розвиваються
зіштовхуються зі значними труднощами в ході реалізації своїх зусиль»
[3].

У прийнятих документах («Порядок денний на ХХI століття»,
«Декларація РІО») зазначалось, що модель благоустрою розвинених
країн з екологічних причин не підлягає глобальному розширенню;
нагальною
необхідністю
є
поглиблення
міжнародного
співробітництва щодо подолання екологічної кризи на основі
рівноправної кооперації, координації зусиль держав світу, екологічної
розрядки,
інтернаціоналізації
природоохоронних
коштів,
передбачення, моніторингу та врахування транскордонного характеру
екологічного забруднення, активного включення глобальних
екологічних імперативів у практичну діяльність на всіх рівнях тощо.
Важливою проблемою практичної реалізації цих завдань стало
визначення інтегральних показників сталого розвитку. На сьогодні
експерти ООН застосовують більш ніж 20 показників для
характеристики сталості економічних, соціальних та екологічних
складових, у т.ч. 6 показників, які стосуються інституційної складової
[5,6].
Важливо зауважити, що Світовий форум у Йоганнесбурзі
засвідчив серйозні розбіжності в позиціях високорозвинених і менш
розвинених країн щодо ставлення до екологічних проблем. Лідери
світового економічного розвитку наполягають на активізації участі
менш розвинених держав у оптимізації природокористування та
екологізації економіки, зокрема, розширенні природоохоронних
заходів. Найбідніші ж країни, зі свого боку, вважають, що «багатий
Захід» мав би витрачати кошти не на розв’язання екологічних
проблем, а на більш суттєву допомогу аутсайдерам соціальноекономічного розвитку. Справедливість такої позиції вони пов’язують
з моральним обов’язком колишніх колонізаторів повернути
історичний борг народам своїх колоній, які й досі не можуть подолати
наслідки тривалого періоду поневолення.
При цьому, на думку більшості учасників міжнародних зустрічей
та форумів, екологічний імператив сучасності не допускає жодного
зволікання у сфері реалізації відповідних конкретних заходів, зокрема,
докорінної перебудови більшості механізмів господарювання з метою
збереження довкілля та відновлення зруйнованих екосистем.
Зазначений підхід знайшов відображення у таких важливих
міжнародних документах, як Декларація ООН з навколишнього
середовища (1972), Світова стратегія охорони природи МСОП (1980),
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«Декларація Ріо» (1992), Конвенція про біологічну різноманітність
(1992), Картахенський протокол з біобезпеки (2000), Протокол та
Конвенція 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великих
відстанях (1994), Рамкова конвенція ООН про зміну клімату та
Кіотський протокол
до неї (1997), Конвенція про доступ до
інформації, участь громадськості в прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються охорони довкілля (Орхуська
конвенція, 1998), Стокгольмська конвенція щодо стійких органічних
забруднювачів (2001), Протокол щодо стратегічного екологічного
оцінювання до Конвенції про оцінку впливу на довкілля в
транскордонному контексті (2003), Міжнародна угода щодо тропічної
деревини (2006) тощо. Значну роль в реалізації положень цих та
інших документів відіграє спеціалізована організація ЮНЕП
(Програма ООН з навколишнього середовища), а також інші структури
ООН (ЮНЕСКО, ФАО, МАГАТЕ).
Аналіз теорії та практики світогосподарського розвитку засвідчує,
що нині у світовій економічній та політичній думці обґрунтовуються
два основних підходи до вдосконалення інституційно-організаційних
механізмів екологізації глобальної економіки. Представники першого
відстоюють необхідність формування принципово нових інституцій,
покликаних найбільш адекватно відповідати умовам сталого
світогосподарського розвитку. Прихильники другого наполягають на
необхідності трансформації вже існуючих міжнародних організацій та
механізмів міжнародного екологічного співробітництва. При цьому
перспективи вирішення зазначених проблем все частіше пов’язуються
із формуванням глобального громадянського суспільства та
посиленням екологічної відповідальності бізнесу. У зв’язку з цим
зауважимо, що сучасні дослідники розуміють під громадянським
суспільством спільні (колективні) дії людей в сфері публічного (або
суспільного) життя. Такі дії можуть носити як стихійний, так і
організований характер, втілений у недержавних, неурядових
об’єднаннях, союзах і асоціаціях, які функціонують на принципах
самоорганізації та самоуправління. Йдеться про те, що громадянське
суспільство формується незалежно від владної вертикалі на основі
системи горизонтальних зв’язків та відносин, що охоплюють значну
частину населення, в т.ч. з метою розв’язання глобальних екологічних
проблем. Щодо екологічної відповідальності бізнесу, то йдеться,

насамперед, про сучасну стратегічну місію та філософію бізнесу,
згідно з якою приватні компанії, виходячи із добровільно прийнятих
екологічних та етичних норм, окрім дотримання законів та підвищення
якості товарів і послуг, можуть і повинні здійснювати соціально
важливу екологічну діяльність та відповідати перед суспільством за
покращення якості життя в контексті досягнення цілей сталого
розвитку.
Висновки дослідження. Таким чином, формування інституційноорганізаційних механізмів екологізації сучасного світогосподарського
розвитку потребує парадигмального прориву в суспільній свідомості,
перегляду та перебудови системи міжнародних відносин на засадах
загальнолюдських цінностей, формування нового світопорядку на
основі демократичних міжнародних процедур та механізмів, які
відповідають потребам забезпечення гідного майбутнього людства.
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Among the modern theories of tourism development a concept of
sustainable development plays a great role. Practice shows that
uncontrollable growth of tourism frequently has negative consequences. It
affects environment, local community, and destroys the base, on which
functioning and successful tourism development are hold. [1]
Analyzing the main points of tourism influence, we can find out a chain
of negative rates:
 destruction of natural areas for placing the objects of tourism;
 violation of natural connections in a chain: air, water, earth surface
and living organisms;
 erosion of bank (beach) because of moving away the dunes and
leveling the littoral surfaces;
 water-borne wastes, garbage;
 excessive use of natural areas (forests, mountain slopes, lakes);
 noise contamination and emission of air transport;
 loss of historical and architectural heritage;
 intensifying of socio-economic tension;
 distribution of the use of minor labor;
 influence on the culture of locals;
 nonrecurring increase of population closeness in restingplaces.[2,3,4]
All these problems need an urgent solving, because it’ even hardly to
realize, which consequences it will have for our planet. There’re a lot of
ways for such problems solving.[3]
First of all, limitations and legal acts must be accepted, to prevent and
minimize a damage that tourism inflicts to the biological variety. Such
measures must include control of existent actions, estimation of new tourist
projects which exert influence upon the environment. It is necessary to turn
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a special attention on maintenance of the unique and vulnerable natural
systems, such as little islands, coral reefs, littoral zones.
For some reason the decisions of serious problems begin to search after
that, when harmful influence of one or another phenomenon has already
become well noticeable, therefore tourism must in the future to use the
strategic planning, design, in order to foresee the possible negative
consequences of its development and to avoid them. This is one of
important requirements to the future steady development of tourism
industry. Tourism must join in the national scenarios of the territorial
planning, especially at placing of new infrastructures. [4]
It is necessary to encourage the further use of such instruments, as
geographic information systems and affecting estimation environment. The
systems of ecological management must be used in a tourist sphere. This
activity includes development and application of mechanisms of support of
efforts on reduction of contaminations, perfection of certification and
marking.
The Swedish agency on defense of environment worked out and
accepted «Ten principles of steady tourism»:
 steady use of natural resources, shutting out their exhaustion;
 reduction of surplus consumption and wastes;
 providing of maintenance of natural, social and cultural variety;
 careful planning, complex approach, integration of ecological
tourism in the plans of regional development;
 support of local economies;
 participating of local population in development of tourism and
participation of them in financial and other advantages from this activity;
 advising of the interested persons and public;
 educating of personnel;
 responsible marketing of tourism. [5]
It was enough already said that tourism develops quickly, that brings
with itself this development. But what will be further? On the estimations of
WTO in 2030 the number of tourists will make 1.8 billion [6]. Loading on
all spheres of Earth is the hugest, the volumes of consumable resources are
very high. All efforts of humanity must be sent to active introduction
everywhere of principles of sustainable development, removal or softening
of socio-economic tension in all the countries.
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Розглянуто важливість активізації інноваційної діяльності підприємств,
проаналізовано необхідність дотримання концепції сталого розвитку,
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Сьогодні у світі відбуваються процеси концентрації та глобалізації
підприємництва. Кожний вид господарської діяльності потребує
інновацій, що зумовлено економічною ситуацією як на внутрішніх, так
і міжнародних ринках. Саме завдяки впровадженню інновацій у сфері
виробництва товарів, послуг, а також управління, підприємства мають
можливість отримувати конкурентні переваги відносно інших
учасників ринку. Проте варто зазначити, що сучасні економікосоціальні процеси відбуваються в умовах погіршення екологічної
ситуації майже у всіх країнах світу. Тому ще у 80-х роках ХХ століття
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почали досліджувати інноваційну економічну теорію сталого розвитку
(англійською мовою «sustainable development»). Інноваційність даної
теорії полягає в тому, щоб узгодити три важливі складові
функціонування кожного суспільства: економічну, соціальну та
екологічну. Суть концепції сталого розвитку полягає в необхідності
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і
захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в
безпечному та здоровому довкіллі [7]. Виходячи з даної концепції
сучасному підприємству потрібно функціонувати таким чином, щоб
його діяльність не лише приносила прибуток, а й користь суспільству.
Таким чином активізація інноваційної діяльності є необхідною та
важливою складовою подальшого розвитку підприємництва. Саме
такий вид діяльності сприятиме забезпеченню сталого розвитку країни
в цілому, оскільки використання новітніх наукових і управлінських
розробок дає можливість моделювати, прорахувати економічні
процеси, передбачати ризики, прогнозувати майбутні соціальноекономічні наслідки, обирати найбільш оптимальний варіант дій, щоб
не зашкодити зовнішньому середовищу.
Інноваційна діяльність підприємств у контексті сталого розвитку
активно досліджується іноземними та вітчизняними вченими. Серед
іноземних дослідників можна назвати таких, як Лейзеровіч А., Кейтс
Р., Перріс Т., Хулс Дж. М. Представниками української наукової
думки щодо інноваційної діяльності є Зянько В., Мазур І., Осецький
В., Сизоненко В. Проблеми сталого розвитку української економіки
розкриті у працях Дорогунцова С., Коробка Б., Трегобчука В. та
інших.
Сталий соціально-економічний розвиток будь-якої країни означає
таке функціонування її народногосподарського комплексу, коли
одночасно забезпечуються: задоволення зростаючих матеріальних і
духовних потреб населення; раціональне та екологобезпечне
господарювання й високоефективне використання природних
ресурсів; підтримання сприятливих для здоров'я людини природноекологічних умов життєдіяльності, збереження, відтворення та
примноження якості довкілля і природно-ресурсного потенціалу
суспільного виробництва [6]. Виходячи з думки Трегобчука В.М.,
можна стверджувати про необхідність використання інновацій у всіх

сферах української економіки. Важливим аспектом є інноваційна
складова підприємництва.
Саме тому метою даної статті є розкриття особливостей
інноваційного підприємництва у сучасних умовах.
Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» (ст. 1)
інноваційним
підприємством
є
підприємство
(об'єднання
підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти
і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі
перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг
[2]. Виходячи з даного визначення, інноваційне підприємництво є
складним різновидом господарської діяльності, вимагає від суб’єкта не
лише творчого мислення та знаходження нових рішень, але й
розуміння різних сил, які взаємодіють і конкурують між собою,
приймають різноманітні рішення в певних умовах, що склалися на
ринку та за його межами. Сьогодні для підприємців і науковців
важливо співпрацювати разом, тому що інновації, в першу чергу,
повинні відповідати потребам ринку, по-друге, володіти такими
характеристиками, щоб їх швидко можна було реалізувати та
використовувати. Адже інноваційне підприємництво передбачає
створення та управління інноваційним підприємством з метою
розробки, впровадження і комерційного використання різного роду
інновацій. Інновації в цьому випадку виступають специфічним
інструментом інноваційного підприємництва. Для ефективного
управління інноваціями на підприємстві керівництво повинно мислити
творчо, нестандартно, володіти високими професійними якостями,
вміти швидко реагувати на зміни у зовнішньому ринковому
середовищі. Прикладом цього виступають підприємства розвинутих
країн світу США, Японії, Німеччини, в яких орієнтація
підприємництва
на
виробництво
високих
технологій
та
інтелектуальний потенціал, розвиток інформації забезпечили високі
темпи економічного зростання. В останні два десятиліття минулого
століття до інноваційної системи економічного розвитку перейшли
фактично всі промислово розвинені країни, що суттєво змінило вигляд
їх національних економік.
Крім цього, світовий розвиток інноваційного підприємництва
змінив і характер конкуренції. Зокрема, виробництво та реалізація
інноваційної продукції дозволили провідним компаніям закріпити
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ринкові позиції через розширення ринків збуту своїх товарів шляхом
здійснення стратегії мінімізації витрат чи диференціації продукту.
Відбулася переорієнтація фінансових потоків – з капіталу в його
класичній формі – фізичного, на людський капітал, науково-технічну
та ринкову інформацію, інтелектуальний капітал [3]. Завдяки чому
пріоритетними в різних галузях економіки багатьох країн стали
природоохоронні, екологобезпечні та ресурсозберігаючі напрями
науково-технічного прогресу. Головними завданнями впровадження
інновацій є покращення життя населення, недопущення ресурсоекологічної кризи та оздоровлення навколишнього природного
середовища.
Інновації відіграють одну з найбільш важливих ролей в
економічному розвитку кожної держави, що проявляється у
вдосконаленні виробництва, зміні сферу обігу, в створенні кращих за
своїми властивостями продукції, технологій, отриманні надприбутків.
Як зазначає один з відомих американських дослідників Е. Тоффлер,
«жодна з проблем, з якими стикається бізнес у США, не є більш
важливішою і менш вивченою, ніж проблема інновацій» [7]. Тому
актуальним і необхідним є дослідження особливостей управління
інноваційними підприємствами, оскільки сучасний світ перебуває на
новому етапі свого розвитку — інформаційного суспільства, основу
життєдіяльності
якого
складають
процеси
виробництва,
розповсюдження і використання інформації. При цьому мова йде не
про інформацію взагалі, а перш за все інформацію, яка втілена у знанні
та розумінні законів функціонування природи і суспільства, принципів
їх практичного використання [8].
Для подальшого функціонування та розвитку вітчизняному
підприємництву необхідно використовувати сучасні інноваційні
методи управління із поєднанням знань про захист навколишнього
середовища. Це сприятиме підвищенню як конкурентоспроможності
виготовленої продукції, так і підприємств у цілому, оскільки будуть
враховані
економічна,
соціальна
та
екологічна
складові
функціонування населення країни. В перспективі такі заходи
забезпечать зростання рівня інноваційності підприємництва.
Управління такими сучасними підприємствами вимагає наявність
особливих компетенцій у керівництва, а саме досвіду та здібностей
для створення конкурентних переваг, забезпечення відмінностей

підприємства у певному ринковому оточенні при поєднанні з
унікальною технологією.
Сьогодні існує таке поняття як «інноваційний менеджер» [3].
Інноваційним менеджером є організатор і керівник інноваційних
процесів на підприємстві. Така людина має широкий набір
компетенцій, які проявляються в тому, що вона здатна знаходити
рішення для вирішення різноманітних виробничих, наукових,
збутових, адміністративних завдань. Для ефективного управління
підприємством, в тому числі й інноваційним, потрібно орієнтуватися в
останніх досягненнях науки і техніки, вміти швидко адаптуватися до
сучасних вимог ринку. Прикладом цього є придбання у квітні 2012
року компанією Facebook (соціальна Інтернет-мережа) сервісу
Instagram, який спеціалізується на мобільній фотографії. Instagram – це
невелике інноваційне підприємство, чисельність працівників
становить лише 13 осіб, проте мобільні додатки сервісу
використовують уже більше 30 мільйонів користувачів Інтернету.
Фонд Sequoia Capital оцінив Instagram в 500 мільйонів доларів, однак
Facebook придбав дане підприємство майже за 1 мільярд доларів. Такі
дії є свідченням реактивного реагування на потреби ринку зі сторони
компанії Facebook, а для підприємства Instagram – це оцінка його
інноваційності. Для порівняння, у 2005 році український
металургійний гігант «Криворіжсталь», який випускає декілька
мільйонів тонн сталі на рік із чисельністю 40 тисяч працівників, був
проданий за 4,8 мільярда доларів [4].
Таким чином, можна констатувати той факт, що інноваційність
досягається науковістю, творчим мисленням, використанням
інтелектуального капіталу, творчим підходом до підприємницької
діяльності. Кожному підприємству необхідно працювати над
підвищенням рівня інноваційності у всіх його підрозділах: від
виробничого до збутового. Важливою умовою є також наявність
інноваційних менеджерів, спроможних згуртувати колектив на
досягнення стратегічних цілей підприємства з урахуванням концепції
сталого розвитку. Адже розуміння важливості екологічно чистого
виробництва є запорукою як успіху підприємництва, так і можливості
споживання населенням товарів й послуг, тому що без клієнтів немає
бізнесу. Головним завданням сучасних підприємців є усвідомлення
важливості отримання не лише економічної вигоди від результатів
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своєї діяльності, а також позитивних соціальних й екологічних
наслідків.
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THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF
BIODIVERSITY MANAGEMENT SYSTEMS
Карлащук С.В.
канд. с. – г. наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього
середовища
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
karlashhuk@rambler.ru
Розглянуто сферу застосування та структуру сучасних систем
управління біорізноманітністю, як частини добровільної системи
екологічного управління організації. Виділено рівні інтеграції завдань з
охорони та раціонального використання біорізноманітності в систему
менеджменту організації. Зазначено визначальну роль моніторингу
біорізноманітності для досягнення найкращих показників ефективності
організації у сфері експлуатації біорізноманітності. Відмічено необхідність
сторонами,
врахування
тісної
співпраці
із
зацікавленими
сукупного(кумулятивного)
впливу
різних
видів
діяльності
на
біорізноманітність.
The scope and structure of modern biodiversity management systems as a part
of voluntary ecological management system of company are considered. The levels
of inclusion of tasks of conservation and maintenance of biodiversity into
organization management system are emphasized. The main role of monitoring is
noted for achievement the best activities of company in biodiversity conservation.
The necessity of cooperation with stakeholders, taking into account the cumulative
impact of different activities on biodiversity is noted.
Ключові
слова:
біорізноманітність,
система
управління
біорізноманітністю, моніторинг, екосистемні послуги
Key words: biodiversity, biodiversity management system, monitoring,
ecosystem services

Вступ. Проблема охорони та раціонального використання
біорізноманітності давно набула глобального характеру. Актуальна
сьогодні концепція екосистемних послуг потребує розроблення
адекватної економічної оцінки цінності біорізноманітності та
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визначення відповідних індикаторів. З метою підвищення ринкової
конкурентоспроможності та досягнення цілей стійкого розвитку
компанії включають цілі охорони, раціонального використання та
покращення біорізноманітності в корпоративні цілі, розробляючи
заходи їх досягнення. З цієї позиції важливим є вивчення міжнародної
практики проектування та впровадження систем управління
біорізноманітністю з метою визначення основоположних принципів та
єдиних методичних підходів.
Постановка проблеми. Останні оцінки глобальної біологічної
різноманітності показують, що види продовжують зникати, росте
ризик вимирання, триває втрата природного середовища існування,
яке стає все більш зруйнованим і фрагментованим. Безпосередніми
рушійними силами зменшення біологічної різноманітності є
руйнування
середовища
існування,
забруднення,
надмірна
експлуатація та зростаюча зміна клімату, інвазивні чужорідні види.
Дослідниками вказується, що ці сили є константними і навіть
збільшуються [1], [2]. До рушійних сил відносять також ріст
економіки та населення. Сьогодні накопичено досвід включення
завдань збереження біологічної різноманітності в систему
екологічного менеджменту організації. Їхня активність є суттєвою для
ефективного збереження глобальної різноманітності. Відображення
позиції компанії щодо охорони біорізноманітності у політиці та
виробничій практиці може дати суттєву фінансову користь та
збільшити довіру до неї.
Постановка завдання. Включення соціальних та екологічних
інтересів у корпоративні цілі стає стандартним методом управління
бізнесом. Ця тенденція пов’язана з принципом стійкого розвитку,
тобто інтеграцією екологічних, економічних та соціальних його
складових. Сьогодні організації із захисту довкілля визнають, що для
здійснення ефективних заходів охорони та раціонального
використання біорізноманітності важливим є залучення виробничого
сектору. Оскільки останні чинять прямі та опосередковані впливи на
природні екосистеми та біорізноманітності, включення охоронних
інтересів у політику, управління та виробничі практики є істотним з
точки зору позиції організації в очах громадськості.
Охорона біорізноманітності на різних рівнях буде прибутковою для
організації, якщо забезпечується стійке функціонування екосистем та

доступність різноманітних екосистемних послуг, від яких залежить
функціонування організації, у разі отримання ринкових конкурентних
переваг шляхом демонстрації етичної, екологічної та соціальної
результативності в очах громадськості, яка зацікавлена у досягненні
цих показників, приваблення та утримання інвесторів, споживачів,
постачальників, працівників, які розділяють вказані корпоративні
цінності, забезпечення відповідності чинному законодавству та
програмам в галузі охорони біорізноматності, раціонального
використання природних ресурсів, стійкого розвитку.
Напрацювання організацій у різних сферах діяльності з
раціонального
використання,
охорони
та
відновлення
біорізноманітності різних рівнів представлені у вигляді різних
настанов, рекомендацій, внутрішніх стандартів компанії. Згідно цих
документів, частину системи управління організації, яка встановлює
політику та цілі використання і збереження біорізноманітності,
відповідні заходи досягнення таких цілей, називають системою
управління біорізномінітністю (Biodiversity Management System – BMS)
[3], [4]. Головною метою розроблення BMS є систематичне включення
завдань охорони біорізноманітності у всі процеси планування та
відповідні операційні процеси. BMS може бути частиною системи
екологічного менеджменту згідно ISO 14001 або Схеми екологічного
менеджменту та аудиту (EMAS) [5]. Практика показує доцільність
організації
управлінської
діяльності
у
сфері
охорони
біорізноманітності згідно циклу PDCA (Plan – Do – Check – Act), який
лежить в основі всіх сучасних систем управління різними аспектами
діяльності організації. Послідовність цих етапів формує процес
удосконалення.
Основою організації BMS є характер зв’язків діяльності компанії та
її продукції з біорізноманітністю. Їх виявлення ускладнюватися через
врахування різних рівнів біорізноманітності (видовий, екосистемний,
генетичний) та часто потребує проведення наукової експертизи, що
створює можливість співпраці з екологічними та природоохоронними
організаціями.
Аналіз міжнародного досвіду впровадження BMS у різних сферах
діяльності дозволяє виділити три рівня інтеграції завдань з охорони
різноманітності в систему менеджменту організації: політика
організації, стратегічне планування та екологічний менеджмент,
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виробництво [3], [4]. Фундаментальним елементом всіх BMS є
категоризація кожного місця та території діяльності організації за
характером їх впливу на біорізноманітність. До BMS можна
застосувати методики оцінки життєвого циклу продукції.
Досвід застосування BMS показує зручність поетапного
впровадження системи на корпоративному та локальному рівні [3], [4],
[5]. Попередня оцінка можливих ризиків для біорізноманітності та їх
включення у процес управління ризиками компанії здійснюється на
етапі планування. При цьому бажано враховувати генетичний,
видовий та екосистемний аспекти біорізноманітності.
Провідна практика управління біорізноманітністю сьогодні
включає більше аспектів, ніж просто фокусування на проблемах
прямих та опосередкованих впливів на території, де здійснюється
господарська діяльність, та на прилеглих територіях. Компанії тепер
шукають та впроваджують можливості для збереження та відновлення
біорізноманітності найчастіше в партнерстві з громадськими
організаціями, як частина підходу з стійкого розвитку. У цьому
випадку заходи управління ризиками для біорізноманітності
спрямовані на уникнення негативного впливу або ж на відновлення
(реставрацію) біорізноманітності та її компенсацію.
Основні дії з управління біорізноманітністю реалізуються під час
операційної фази BMS. Характер конкретного заходу управління буде
визначатися комбінацією важливості біорізноманітності та ризику
впливу на неї в результаті діяльності організації. У випадку високих
значень обох показників, розробляється окремий документований
План дій із збереження біорізноманітності (Biodiversity action plan).
Він базується на підходах попередження незворотної втрати
біорізноманітності, пошуку альтернативних рішень, використання
принципів пом’якшення та реабілітації для відновлення ресурсів
біорізноманітності, пошуку можливості для покращення екологічної
діяльності компанії. Плани дій у сфері різноманітності - це
структурований підхід до визначення пріоритетів, картування
важливих територій для охорони різноманітності на ландшафтному,
біорегіональному та біогеографічному рівні. Планування дій у сфері
різноманітності є намаганням реалізувати стратегічний підхід щодо
охорони зникаючих видів та угруповань через пошук можливостей
зберегти групи видів у відповідних екосистемах. Компанії

намагаються інтегрувати План з відповідними локальними та
національними програмами, що передбачає партнерство з місцевими
та
громадськими
організаціями.
Всі
заходи
управління
біорізноманітністю здійснюються на основі чітко встановлених цілей
та підтримуються якісними програмами моніторингу та оцінки
ефективності. З цією метою розробляються відповідні індикатори, що
також застосовуються для звітування досягнень організації у сфері
раціонального використання та відновлення біорізноманітності на
національному та глобальному рівнях. Слід зазначити, що декларовані
цілі управління біорізноманітністю спрямовуються не тільки на
підтримання важливих та рідкісних видів живих організмів, але й на
різноманітність екосистем, місць існування. Реалізація таких цілей
допоможе зменшити зростаючу тенденцію зникнення широко
поширених та звичайних видів.
та
їхніми
Моніторинг
використовується
організаціями
зацікавленими сторонами для оцінки ефективності заходів управління
біорізноманітністю та розроблення кращих практик охорони та
відновлення довкілля. Завдяки програмам моніторингу можна виявити
причини проблем, визначити ефективні заходи менеджменту, що є
центральним принципом процесу постійного покращення. Провідна
міжнародна практика управління біорізноманітністю ґрунтується на
більш цілісному підході, порівняно з акцентуацією уваги тільки на
локальному рівні [4]. Такий підхід дозволяє зменшувати ризики для
тих аспектів біорізноманітності, що можуть не враховуватись під час
здійснення господарської діяльності. Здійснення моніторингу
передбачає документування наявних видів живих організмів, їх місць
існування, щільності популяції та змін протягом певного періоду часу.
Останнім часом мета моніторингу змістилась від простого визначення
цінності біорізноманітності в конкретній місцевості до широкої оцінки
впливу факторів на них та ключові процеси функціонування
екосистем. При цьому важливо, щоб техніки моніторингу
біорізноманітності були стандартизовані.
Для забезпечення ефективності BMS рекомендується здійснювати
заходи розвитку спеціальних знань та навиків у персоналу,
встановлювати зв’язки із зовнішніми партнерами та експертами.
Важливе місце посідає розроблення та використання настанов,
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директив
з
питань
впровадження
заходів
управління
біорізноманітністю.
Сучасна практика управління біорізноманітністю включає
врахування сукупного (кумулятивного) впливу на біорізноманітність
[4]. Кумулятивні впливи – це ті впливи, що можуть поєднуватися між
собою або з іншими видами діяльності та створювати сприятливий або
негативний ефект на біорізноманітність. Такі впливи враховуються
через вивчення взаємозв’язків існуючої діяльності з іншими, що
здійснюються в регіоні, додаткових, синергічних або антагоністичних
ефектів від реалізації індивідуальних проектів, коли вони
розглядаються в комбінації.
Висновки дослідження. Отже, сучасні системи управління
біорізноманітністю
ґрунтують
на
принципах
постійного
удосконалення та стійкого розвитку, передбачають застосування
системного підходу до оцінки та управління ризиками для всіх
аспектів біорізноманітності, ефективну співпрацю із зацікавленими
сторонами, в тому числі із державними та громадськими
природоохоронними організаціями, інтеграцію з регіональними та
національними програмами охорони довкілля. Етапність реалізації
заходів управління біорізноманітністю дозволяє встановлювати чіткі
цілі та завдання, залучати висококваліфікований персонал, створити
відповідні документовані процедури, здійснювати моніторинг та
досягти вищих результатів в природоохоронному аспекті діяльності
організації.
За належного впровадження та функціонування BMS позитивно
відображається на прибутковості організації, її громадському іміджі,
здатності зробити вагомий внесок в охорону глобальної
біорізноманітності та досягнення цілей стійкого розвитку.
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Проаналізовано екологічні зобов'язання на українських підприємствах у
відповідності з Податковим Кодексом України. Визначено проблемні
питання екологічного обліку та необхідність розробки методичного
забезпечення обліку екологічної заборгованості та деталізації екологічних
витрат підприємства.
Environmental liabilities on Ukrainian enterprises in accordance to the Tax
Code of Ukraine are analyzed. The problematic issues of environmental accounting
are defined. The need of development methodological software of ecological debt
accounting and detalization of environmental costs are outlined.
Ключові слова: облік, підприємство, екологічний податок, Податковий
Кодекс України.
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Introduction. Important role in stimulation of environmentally
sustainable wildlife management and the key to ensuring environmental
safety at all levels shall is an adequate accounting system that provides all
members of society a reliable, timely and useful information about business
activities of enterprises and organizations, the state of their assets, liabilities
and equity. Accounting provides a numerical description of factors; it is the
source of information which encourages conservation activities.
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Problem statement. Despite the fact that the accounting of
environmental liabilities is quite a common and necessary condition for the
Ukrainian enterprises in conditions of the world ecological crisis, there is
no clear interpretation of environmental commitment in the Ukrainian
legislation till nowadays.
Analysis of recent research. The Law of Ukraine which is called «On
Accounting and Financial Reporting in Ukraine» defines commitment as
«debts of the enterprise that has arisen from past events and which
repayment in the future is expected to lead to reduction of enterprise
resources which embodying economic benefits». Regulations (Standards) of
accounting (RSoA) allow increasing the understanding of the obligations their recognition, measurement and payment. RSoA-11 defines
«obligation» as the need to recognize obligations in conditions when their
score can be reliably measured; and there is a probability of reducing of
economic benefits in the future because of their maturity. These obligations
should be supplemented with determination of the environmental
component, describing the conditions of their occurrence in the business.
Problem task. According to the literature, environmental liabilities arise
in three situations: 1) Charging fees for use of natural resources; 2) Failure
to comply of the applicable environmental legislation that leads to necessity
of compensation of the caused damage; 3) Elimination of the negative
effects on the environment. We also believe that taxation of
environmentally harmful products (negative incentives) and the possibility
of defining entities for tax benefits under the terms of their environmental
programs, implementation eco-safety equipment and technology, should be
made as two separate cases as well.
If the scope of environmental activities at the enterprise is small, such
activities are not structurally separated, then the environmental liabilities
should be recorded in the accounts of the 5 and 6 classes: "Long-term
environmental liabilities" and "Current environmental liabilities". At large
enterprises with a significant amount of business transactions on the
environmental protection activities, environmental liabilities are appropriate
to reflect according to the analysis listed in the table.
Information on the ecological tax, the payers and rates can be found in
the Tax Code of Ukraine [1]. According to the environmental code the
payers of the tax are legal entities, legal entities not engaged in
entrepreneurial activities, budgetary institutions, the permanent
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representative offices of non-residents, during the activity of which on the
territory of Ukraine (including the continental shelf and marine economic
zone) polluting substances are emitted in the atmospheric air and water,
disposal of wastes in specially designated areas is carried out, radioactive
wastes are generated, etc.
The tax rates vary depending on the scope of pollution and type of
pollutant. They range from very small amounts (several UAH per ton) to
rates exceeding 150 thousand hryvnias per ton.
It is important to know that, since the issue of environmental accounting
is not yet widespread in Ukraine, in the legislation there are so-called
"holes". So, for example, in section III of the "profit Tax" of the Tax Code
expenditures can be attributed to expenses of preservation of ecological
systems under negative influence of economic activity of the tax payer. In
other words, possible interpretation is that a taxpayer may be attributed to
the expenses any expenses for the support of ecological systems, which are
in the property of other taxpayers. In addition, there is no explanation of the
term "is under the negative influence of economic activity", which allows
tax payers regardless of the scale of the impact carry out deductions to any
modern factory in support of any storage of waste, sewage, and other
similar expenses in excess of the established norms, irrespective of the
status of implementation of environmental protection activities at the plant.
If the plant with the purpose of reception of super profits has not taken the
appropriate measures for the conservation of ecosystems, the plant
neighboring enterprises, other taxpayers, may transfer funds for the
rehabilitation or construction of funds of protection of nature. It is clear that
these transfers are made at the expense of reduction of volumes of receipts
in the budget, as they relate to the costs, which reduces the profit, and
consequently, and the tax on profit.
Conclusions of the research. Therefore, in the conditions of the modern
ecological crisis of the implementation of environmental accounting
primarily the recognition and measurement of environmental liabilities, it is
not simply important, but even an integral part of business accounting. This,
in its turn, entails the necessity of development of the methodical support of
accounting of ecological debt. For the solution of the existing accounting
problems it is proposed to add to the interpretation of the liabilities with the
environmental component taking into account the conditions of the
enterprises and in further development of an appropriate standard. The

reflection of environmental liabilities in the accounts of the 5-th and 6-th
class of the Plan of accounts in accordance with the proposed analysis will
allow improving the organization of the accounting process, the quality and
transparency of reporting, to strengthen the control over observance of
environmental legislation and preservation of the environment.
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Показана важливість проведення біоекологічного моніторингу ґрунтів з
огляду їх ролі у забезпеченні стійкого розвитку агроекосистем.
Запропоновано біоіндикативні показники, використання яких дозволить
оцінити екологічний стан ґрунтів, забруднених пестицидами та
агрохімікатами.
Significance of bio-ecology monitoring of soil for providing of sustainable
development of agroecosystems was showed. Bioindicative indices, according to
them are able to estimate the ecological status of soil, polluted by pesticides and
agrochemicals are proposed.
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В Україні довготривала дія антропогенного чинника на
агробіогеоценози, наслідком якої є високий ступінь розораності
сільськогосподарських угідь, недосконалість технологій вирощування,
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забруднення агроценозів важкими металами, пестицидами та
нітратами, а також інші негативні процеси, призвела до значного
погіршення агроекологічного стану і зниження родючості ґрунтів. Все
частіше
продуктивність
агроценозу
починає
обмежуватись
деформацією
властивостей
ґрунту
обумовленою
активною
сільськогосподарською діяльністю.
У процесі формування основних аспектів сталого розвитку
агропромислового сектору нашої держави неможливо ігнорувати такі
об'єктивні чинники, як вичерпаність ґрунтових ресурсів, вразливість
біотичної компоненти агробіогеоценозів, зниження рівня екологічної
стійкості та ресурсного потенціалу агроландшафтів, а також межі їх
екологічної стійкості до факторів антропогенного впливу. Зважаючи
на необхідність збереження екологічної стійкості та біологічної
продуктивності
агроценозів
важливим
завданням
сільськогосподарського
виробництва
є
зорієнтованість
на
ресурсоощадні,
екологічно
обґрунтовані
напрямки
ведення
рільництва, принципи яких узгоджуються із законами природи та
націлені на отримання екологічно безпечної та біологічно повноцінної
продукції харчування.
З огляду на вищеозначений спектр проблем стає очевидним, що
екологічна безпека в агросфері вимагає обліку усіх факторів, що
визначають
рівень
гармонізації
антропо-біосферо-центричної
еволюції, та комплексу засобів управління якістю навколишнього
середовища. І основною умовою вирішення цього завдання є
забезпечення
стійкого
функціонування
усіх
складових
агробіогеоценозу, якщо розглядати стійкість агроекосистем як
здатність до самозбереження та саморегуляції в умовах антропічної
дії, котра не перевищує критичних порогів. Одним із головних
факторів наявності гомеостазу, а як наслідок і стійкого розвитку
агроекосистем є біокомпонент, який слугує бар’єром, що спричиняє
урівноваження векторів антропічного тиску. А сполучною ланкою
абіотичних і біотичних процесів в агроценозах, їх регулятором і
трансформатором потоків масо- і енергопереміщення органічних та
мінеральних елементів є ґрунти. Деградація ґрунтів, втрата ними
біологічної активності – це наслідок розвитку негативних тенденцій
еколого-економічних протиріч. Пошук фундаментального критерію
екологічної стійкості біоценозів є надзвичайно важливим завданням,
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що потребує комплексного підходу до вирішення. Широко
дискутується навіть питання наявності такого критерію, адже маємо
справу з безперервними процесами самоорганізації структурних
матеріальних одиниць, що супроводжуються ланцюгом перехідних
станів, поглинанням та виділенням енергії.Як зазначалось, одним із
факторів провокування розвитку дезінтеграційних процесів еволюції
ґрунтів є застосування пестицидів та агрохімікатів, які віднесені до
речовин ксенобіотичної дії. Негативні побічні ефекти виникають й при
застосуванні мінеральних добрив, які часто виступають носіями іонів
важких металів, галогенів, нітратів. Перераховані домішки добрив
вважаються небезпечними забрудниками об’єктів довкілля та мають
здатність мігрувати трофічними ланцюгами. Це вимагає пильного
контролю залишкових кількостей означених субстанцій в об’єктах
біогеоценозів в рамках проведення моніторингу. Завдання екологотоксикологічного моніторингу ґрунтів полягають у визначенні всіх
можливих маршрутів акумуляції агрополютантів, їх біотрансформації
та з’ясуванні множинних зв’язків із біологічними організмами
середовища з метою прогнозування розвитку негативних явищ.
Методична спроможність виявлення причин збурень процесів
самоорганізації
ґрунтових
екосистем,
що
виникають
за
антропогенного впливу часто обмежується труднощами точного
інструментального визначення полютантів та спровокованих їх
впливом
ефектів.
Інноваційними
прийомами
реалізації
моніторингових екологічних програм передбачено використання
методів біодіагностики, що дозволяють досягти оперативності та
інтегральності при здійсненні оцінки агроекологічного стану ґрунтів.
На сьогодні більш широкого вжитку біоіндикація набула у
водоохоронній діяльності екологічних служб. Біологічні ж методи
діагностики ґрунтів, за частотою використання у прикладній екології,
поки що поступаються хіміко-аналітичним, через відсутність чіткої
інформативної бази тест-об’єктів та процедури їх використання у
методах екобіомоніторингу з прив’язкою до конкретних ґрунтовокліматичних умов.
Перспективність біодіагностичних методів при здійсненні оцінки
стану ґрунтового покриву відмічена низкою праць провідних вчених в
галузі ґрунтової біології та ґрунтознавства М.С. Гілярова, Е.В.
Благодатської, М.В. Горленко, Є.Н. Мішустіна, В.Г. Добровольського,

Ю.Г. Гельцера, Д.Г. Звягінцева, П.А. Кожевіна, М.Д. Назарько, А.В.
Головченко та ін. Дослідження цих вчених дали потужний імпульс
розвитку біотестування, як ефективного засобу контролювання
екологічних параметрів ґрунтового середовища за антропогенних
впливів.
Для об’єктивної реалізації процедури біотестування важливо
адекватно підібрати тест-організми, які б чутливо реагували на
фактори небезпеки та слугували селективними датчиками сигнальної
інформації про присутність у середовищі існування подразнюючих
факторів. Для надійності контролю токсичності забруднень
невизначеного складу необхідно задіювати одночасно декілька тестоб’єктів або використовувати інтегральний показник. На основі
реєстрування змін життєво важливих функцій біоіндикаторного
організму за впливу контрольованих речовин приймається рішення
про їх токсикогенність для середовища існування репрезентуючого
біотесту [1].
Оперативно констатувати факт токсичності ґрунтового середовища
вдається за реакцією мікроорганізмів. Враховуючи, що ґрунтова
мікрофлора є чутливим екологічним індикатором змін в умовах
середовища існування, будь-які антропогенні дії повинні базуватись на
знанні закономірностей функціонування комплексу мікроорганізмів, їх
біологічній активності і особливо характері їх реакції на ті чи інші
зміни екологічної обстановки [4].
На сьогодні ці питання перебувають в процесі вивчення та
практичної верифікації. Встановлення ж надійних мікробіологічних і
біохімічних критеріїв оцінки екологічного стану і родючості ґрунту
дозволяє науково обґрунтувати допустимі пороги хіміко-техногенного
навантаження на ґрунт, що забезпечило б підтримку його біологічної
активності на високому рівні, а також стійкий і збалансований
розвиток агроекосистеми в цілому.
Однак, не слід забувати про здатність окремих видів
мікроорганізмів продукувати токсичні сполуки, спричинюючи
біологічне отруєння ґрунтів. Так, за тривалого та нераціонального
використання мінеральних добрив переважний розвиток одержують
токсикогенні мікроорганізми [3]. Нашими дослідженнями показано,
що систематичне застосування поверхневого обробітку ґрунту на тлі
промислової системи землеробства призводить до зростання частки у
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структурі мікробного ценозу мікроміцетів роду Alternaria, Fusarium,
Dendrodochium, Stachibotrys, які за дестабілізації екологічних умов
існування синтезують мікотоксини з послідуючим накопиченням у
врожаї зернових культур. Таким чином, домінування у мікробоценозі
міцеліальних форм мікроорганізмів (мікро- та актиноміцети)
є
інформативним показником біологічного токсикозу ґрунтів.
Результати мікробіологічного моніторингу територій, прилеглих до
складів з непридатними пестицидами та агрохімікатами свідчать про
істотне зниження чисельності фосформобілізуючих мікроорганізмів та
повне інгібування фосфатазної активності у ґрунті, де концентрація
фосфору у 3,5 рази перевищувала значення найвищої градаційної
шкали забепеченності ґрунтів [5]. За цих же умов забруднення ґрунту
залишками хлорорганічних пестицидів на рівні 3 ГДК обумовлювало
Аzotobacter
елімінацію
вільноживучих
азотфіксаторів
виду
chroococcum [2]. Віднайдені тісні кореляційні зв’язки між відгуком
відповідних біотичних об’єктів на забрудненням грунту фосфором та
залишками хлорорганічних пестицидів дозволяють вважати ці
параметри біоіндикативними.
У випадку полікомпонентного забруднення ґрунтів доцільно
використовувати не специфічні біотести, а інтегральні індикативні
показники. В даному випадку інтегральним показником стану ґрунтів
за імпактного забруднення пестицидами та агрохімікатами є
метаболічний індекс мікробного ценозу, який виражає відношення
біомаси ґрунтових мікроорганізмів до інтенсивності мікробного
дихання.
Серійними еколого-токсикологічними дослідженнями пестицидів
стосовно впливу на мікробні ценози ґрунтів показано, що найбільш
чутливими мікро-об’єктами на застосування гербіцидів є ціанобактерії
та водорості, фунгіцидів – мікроміцети та спорові бактерії,
інсектицидів – ліпоміцети, ногохвістки та дощові черв’яки.
Найбільш тверді позиції практичного застосування, у цілях
визначення
післядії
ґрунтових
гербіцидів
у
посівах
сільськогосподарських культур, набув метод оцінки токсичності
ґрунтів з використанням рослинних біотестів. Так, достовірну
діагностику наявності у ґрунті залишків ацетохлору чи прометрину
отримують біопробою на проростках хрестоцвітих рослин (редиска,
крес-салат). Це дозволяє попередити випадки прояву фітотоксичності
69

у сівозміні для наступних культур вжиттям додаткових агротехнічних
заходів.
Таким чином, у зв’язку з інтенсивним використанням земель
необхідно проводити систематичний контроль за станом їх родючості,
а також рівнем забруднення пестицидами та агрохімікатами.
Надійними інструментами в руках дослідника є методи екобіотичного
моніторингу, впровадження яких дозволяє спрогнозувати реакції
ґрунтової біоти на стресові ситуації у польових умовах за різних видів
та рівнів забруднення, що наблизить до вирішення низки прикладних
завдань. Прогнозування змін стану ґрунтового покриву визначається
необхідністю планування та проведення заходів відновлення ґрунтів в
умовах ризику їх деградації.
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У 1992 р. в Ріо-де-Жанейро на конференції ООН з питань
навколишнього середовища і розвитку було ухвалено низку
документів, в яких зафіксовані принципові положення щодо нової
концепції розвитку людства в майбутньому, що отримала визначення
збалансованого
(сталого)
розвитку
(від
англ.
“sustainable
development”). В основу концепції збалансованого розвитку було
покладено розуміння тісного взаємозв’язку екологічних, економічних
та соціальних проблем розвитку людства та розуміння того, що їх
вирішення можливе тільки на комплексній основі, на основі
врахування балансу інтересів розвитку природи і суспільства,
врахування балансу інтересів всіх складових елементів, котрі в
71

сукупності формують світову цивілізацію. Перехід до сталого
розвитку було визначено завданням для всього людства на ХХІ ст.
З того часу питання, пов’язані з проблематикою збалансованого
розвитку людства, стабільно знаходиться в центрі уваги світової
громадськості. Попри всю критику, якій піддаються численні офіційні
форуми, міжнародні зустрічі науковців та політиків “на користь
збалансованого розвитку”, попри критику самої концепції дане
питання не втрачає актуальності і ніяким чином не може бути знятим з
порядку денного. Головна причина цього криється в тому, що зміна
взаємовідносин у системі “суспільство – природа” є необхідною і
обов’язковою умовою забезпечення довготривалого розвитку людства
та збереження життя на нашій планеті.
з
принципових
питань
проблематики
сталого
Одним
(збалансованого) розвитку є територіальні рівні та секторальні
можливості його досягнення. Особливої актуальності воно набуває у
зв’язку з появою значної кількості публікацій, наукових розробок
тощо, у яких йдеться про сталий розвиток окремо взятої області, міста
чи іншого населеного пункту, виду економічної діяльності (галузі) чи
підприємства.
На думку авторів, у досягненні сталого розвитку важливі всі рівні –
від глобального
до локального, а стратегія сталого розвитку
населеного пункту, і регіонів різних таксономічних рангів мають
розглядатися як підсистеми сталого розвитку регіонів вищого рівня і
бути складовими частинами загальної стратегії переходу людства до
зазначеної моделі розвитку. Це дасть змогу на практиці реалізувати
один із наріжних каменів нової парадигми розвитку людства –
мислити глобально – діяти локально. Аналогічно слід підходити і до
можливостей сталого розвитку окремих галузей і видів економічної
діяльності, забезпечення якого можливе також тільки на основі
взаємоузгодження та досягнення балансу інтересів.
Серед цих галузей особливо велику роль має індустрія туризму,
яка володіє величезним стратегічним потенціалом для забезпечення
сталого розвитку суспільства та гармонізації його відносин з
природою. Розвиток індустрії туризму є одним із важливих чинників
забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів .
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Зазначимо з цього приводу, що в Плані виконання рішень
Йоганнесбурзького саміту приділена значна увага сталому
(збалансованому) розвитку туризму.
Пункт 43 зазначеного Плану проголошує завдання: Заохочувати
сталий розвиток туризму, включаючи неспоживацький і екотуризм,
орієнтуючись при цьому на Міжнародний рік екотуризму (2002 рік),
Міжнародний рік культурної спадщини Організації Об'єднаних Націй
(2002 рік), Всесвітню зустріч на вищому рівні з екотуризму (2002 рік) і
прийняту на ній Квебекську декларацію, і Глобальний етичний кодекс
туризму, прийнятий Всесвітньою туристською організацією, в цілях
одержання населенням туристичних районів більших вигод з ресурсів
туризму при збереженні культурної і екологічної цілісності цих
районів і посилення захисту екологічно уразливих зон і природних
заповідників. Сприяти сталому розвитку туризму і нарощуванню
потенціалу на благо сільського і місцевого населення.[1].
У розвиток світової ідеї збалансованого розвитку туризму в Україні
2008 р. робочою групою у складі представників ВНЗ, які готують
кадри для туризму (географічного, економічного, юридичного
профілю) був розроблений відповідний проект, прийнятий Кабінетом
Міністрів України (розпорядження КМУ від 06.08.2008 № 1088-р «Про
схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів»). Але певні ідеї,
закладені в проект, не знайшли відображення в кінцевому документі і
саме вони є метою даної статті.
Над проблематикою сталого розвитку туризму в Україні працюють
багато науковців в різних галузях знань. Особливо ідея збалансованого
розвитку знайшла своє відображення в географічних (праці
О.О.Любіцевої, С.А.Лісовського, В.К.Кіптенко тощо) та економічних
(Т.І.Ткаченко, В.Ф.Кіфяк та ін..) дослідженнях туризму.
Туризм використовує екологічні параметри довкілля як ресурс та
умову для розвитку на територіях, які вирізняються сприятливими
екологічними характеристиками. Гарантування екологічно чистого
середовища є однією з необхідних умов діяльності суб’єктів
туристичного ринку, зокрема, засобів розміщення. Наприклад, в
країнах ЄС заклади розміщення, які гарантують своїм відвідувачам
відпочинок в екологічно сприятливих природних умовах,
сертифікуються громадським об’єднанням власників екологічних
готелів ХОТРЕК і отримують спеціальну позначку – «зелений ключ».

Водночас, туризм входить до двадцяти найбільших забруднювачів
довкілля саме з огляду на недостатність уваги до зазначеної
проблематики.
Туризм визнаний наприкінці ХХ ст.. не тільки феноменом сучасної
цивілізації (сесія UNWTO в Акапулько, 1982), а й однією з найбільш
динамічних галузей світової економіки, що має стабільні щорічні
темпи зростання в середньому 4-5% і це при високій вразливості і
залежності від багатьох економічних, інформаційних, політичних,
екологічних та інших чинників. Обсяг міжнародного туристичного
потоку складає в середньому 880 млн.чол.на рік за останні роки (і це в
часи економічної кризи). Стійке економічне зростання індустрії
туризму свідчить на її користь як пріоритетного напрямку
господарської діяльності в багатьох країнах, на що вказується в
документах UNWTO.
Україна має стійку туристичну традицію, сформовану поступово з
кінця ХІХ і протягом ХХ сторіччя, яке відзначилось етапом масового
розвитку туризму і дорученням до туристичного процесу досить
широких верств населення. Сьогодні 11 регіонів країни визначили
туризм серед пріоритетних напрямків господарської діяльності.
Туризм слід розглядати не тільки як ефективну галузь економіки,
яка забезпечує потреби населення у відпочинку. Його суспільні
функції значно ширші, що й визначає власне феноменальність явища
та його стійкість як соціальної складової рівня та якості життя. Серед
численних суспільних функцій туризму слід зазначити ідеологічну,
спрямовану на формування позитивного міжнародного іміджу країни,
просвітницько-виховну, спрямовану на виховання патріотизму в усіх
верств населення. Практично всі міжнародні документи, прийняті
наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, зазначають соціальну
відповідальність туризму. Саме дотримання туризмом його соціальної
та екологічної функцій має стати основою туристичної політики
держави на найближче майбутнє.
Стратегія сталого розвитку туризму в Україні має за мету
формування національної туристичної політики, спрямованої на
розвиток соціально відповідального, екологічно спрямованого та
економічно ефективного туризму. Збалансований розвиток туризму на
національному, регіональному чи локальному (місцевому) рівнях має
відповідати наступним принципам:
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достатності послуг в кожний даний момент часу на певній
територій у необхідній кількості і номенклатурі відповідно до запитів
споживачів
збалансованості між попитом і пропозицією, між окремими
складовими індустрії туризму, між суб′єктами ринкової діяльності;
структурованості щодо внутрішньої будови індустрії туризму
та зв′язків між її складовими;
ієрархічності, яка задається ієрархією цілей функціонування
складових туристичного процесу, відповідно до якої виділяють
державний рівень з регулювання міжнародної діяльності на
туристичному ринку та впорядкування внутрішнього туризму;
регіональний рівень, на якому деталізуються завдання Стратегії та
розробленої на її основі Програми розвитку туризму; місцевий, на
якому реалізуються конкретні цілі розвитку туризму;
динамічності, який полягає в розвиткові туризму і виявленні
певних тенденцій;
комплексності процесу обслуговування в туризмі;
пропорційності між суб′єктами туристичного процесу та
складовими індустрії туризму;
ресурсної детермінованості, оскільки локалізація туристичної
діяльності великою мірою обумовлена законом абсолютних переваг
(наявністю рекреаційних ресурсів, в першу чергу, ідеальних
туристичних благ, таких як оптимальний кліматичний режим,
наявність мальовничих ландшафтів, акваторій зі зручними пляжами,
бальнеологічних ресурсів).
Пріоритетним напрямком збалансованого розвитку має стати
збереження, підтримка та розвиток ресурсного потенціалу туризму,
його комплексне та ефективне використання. Ідея цього пріоритету
полягає у формуванні туристичного продукту на основі виявлення та
інституціювання територій туристичної спеціалізації, або таких
територій, на яких туризм виступає одним з основних
природокористувачів. Такі території, облаштовані для максимально
комфорного та безпечного перебування туриста, отримали назву
дестинацій.
Реалізація державної туристичної політики збалансованого
розвитку передбачає ієрархізацію цілей формування територіального
(регіонального) туристичного продукту, а саме: а) визначення та

інституювання таких територій-продуктів, які репрезентують Україну
на ринку міжнародного туризму, сприяючи формуванню її
позитивного іміджу (І ієрархічний рівень); б) визначення територійпродуктів, які сприяють реалізації основних суспільних функцій
туризму на внутрішньому та міжнародному ринку (просвітницьковиховна, культурно-пізнавальна, культурно-розважальна, санаторнолікувальна, релігійна, активно-оздоровча, спеціальна-ділова, наукова
тощо – ІІ ієрархічний рівень); в) визначення територій-продуктів
локального рівня, які сприяють вирішенню соціально-економічних
проблем регіону (подолання депресивності, зростання зайнятості та
рівня життя населення і т.д. – ІІІ ієрархічний рівень).
Висновок. Сталий розвиток туризму є компромісом між
конкурентними інтересами туристичної економіки і потребами
екосистем. Розвиток туризму в дестинаціях відповідно до умов
сталості передбачає баланс інтересів: економічних, соціальних,
екологічних, архітектурно-планувальних, естетичних, оздоровчорекреаційних тощо, - між всіма учасниками туристичного процесу
задля збереження біологічного та етнічного різноманіття території, на
якій розвивається туризм, шляхом встановлення балансу інтересів
(збалансований розвиток туризму). Збалансований розвиток туризму
базується на засадах рекреаційно-туристичного природокористування,
яке є цілісною системою відносин між людиною (суспільством) і
природним середовищем, що складаються в процесі вивчення,
освоєння, використання, перетворення та відтворення ресурсного
потенціалу задля задоволення суспільних та індивідуальних
рекреаційних потреб. Рекреаційно-туристичне природокористування
спрямоване на збалансований розвиток між потребами туристів у
змістовному проведенні дозвілля і їх правом на чисте довкілля з
ресурсами гарантованої якості, потребами суб′єктів господарювання
комерційного (об′єкти індустрії туризму) та некомерційного
(самодіяльні об′єднання) спрямування в ресурсах (природних,
трудових, фінансових, матеріальних) гарантованої якості та
можливостями території (за ємністю, сталістю розвитку та іншими
параметрами екосистем) до регенерації, унеможливлення деградації
довкілля та збереження природних цінностей.
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Процес взаємодії суспільства, людини як конкретного індивіду та
природи – це один з головних напрямів сучасної географічної науки,
який стрімко розвивається в контексті нової парадигми «сталого
розвитку», що має на меті забезпечити задоволення потреб сучасного
суспільства без шкоди не лише майбутнім поколінням, а й
навколишньому природному середовищу. Екологічна економіка
розглядається нами, як інтеграційний науковий напрям, який пропонує
альтернативні шляхи вирішення економічних та соціальних проблем
сьогодення, шляхом
впровадженими в систему народного
господарства теоретичних підходів спрямованих на зменшення
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екологічних ризиків та забезпечення стабільного рівня розвитку
людства та екосистеми.
В умовах посилення міжнародних зв’язків та глобалізації, Україні
необхідно
впроваджувати
основні
економічні
інструменти
екологічного управління та екологічної економіки у галузі
промисловості та соціальної сфери. Це дозволить не лише підвищити
рівень екологічної безпеки держави, а й підняти економіку на вищий
рівень, посилити міжнародну співпрацю з країнами європейського
регіону.
Досягнення оптимальних взаємовідносин у системі «людина –
суспільство – природа» є головною передумовою подолання загрози
екологічних ризиків та глобальної екологічної кризи, виникнення якої
є абсолютно реальним у недалекому майбутньому, зважаючи на темпи
деградації природних комплексів, спричинених людською діяльністю.
Дослідження впливу економічних важелів на екологічне управління у
країнах заходу розпочалося ще у ІІ половині ХХ століття. Але
українські економісти та енвайроменталісти почали активну роботу у
цьому напрямку лише на початку нового тисячоліття. Сучасною
географічною наукою, яка динамічно інтегрує з іншими напрямами,
до торішнього часу не достатньо уваги приділяється даній проблемі.
Відповідно, ґрунтовні наукові розробки належать переважно до сфери
економіки за загальної теорії менеджменту.
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики цього напряму
зробили праці західних вчених: Г. Дейлі, Г. Френч, Л. Браун, К.
Флавін. А також роботи вітчизняних науковців В. І.Вовка, В. Я.
Шевчука, С.М. Іллющенка.
Висвітлення питання застосування в Україні економічних
інструментів екологічного менеджменту та аналіз впровадження
світових екологічних стандартів і технологій, а також ставлення
українського суспільства до даних процедур набувають особливої
актуальності. У даному контексті ключову роль відіграє екологічна
політика, яка передбачає оптимальну структуру виробництва, темпи
розвитку якого забезпечують відтворення природного середовища та
гарантують суспільству економічне процвітання. Для розробки дійсно
якісної стратегії на національному рівні необхідно включати основні
постулати концепції сталого розвитку, пріоритетним напрямом якої є
оптимізація життєдіяльності людства в умовах екологічної безпеки і

безконфліктних відносин в середині суспільства та з іншими живими
організмами, які населяють географічну оболонку. Отже,
для
забезпечення гармонії у системі «людина-суспільство-природа»,
необхідно модернізувати класичні для людства методи та способи
господарювання. Доцільно впроваджувати елементи екологічної
економіки, інструменти, так званих, «зелених» технологій, грамотно
розбудовувати різнорівневу екологічну політику, підвищувати роль
громадськості у вирішенні екологічних проблем.
Зміна типу господарювання суспільства відповідно до концепції
«сталого розвитку» не має на меті повністю зруйнувати систему
ринкової економіки, як можуть стверджувати деякі прихильники
класичної політекономії, зокрема один з головних економістів
Світового банку Лоуерс Самерс. Головні ідеї концепції – модернізація
взаємозв’язків між структурами світового ринку, раціональне
використання ресурсів, переробка відходів. Не менш важлива роль
надається екологічним інноваційним технологіям, екологічному
менеджменту та управлінню.
Розвиток екологічного менеджменту та економіки є необхідним для
будь-якої держави, що прагне побудувати правильну екологічноекономічну політику. Україна обрала шлях інтеграції з
високорозвиненою європейською спільнотою, тому вона не має права
ігнорувати міжнародний досвід у галузі впровадження засад
екологічної економіки та «зеленого» маркетингу, розбудови
екологічної політики, а особливо застосування інструментів
екологічного менеджменту та управління у промисловому та
соціальному секторах.
Якість впровадження екологічного менеджменту напряму пов’язана
з політикою уряду країн. В умовах ринкової економіки, роль держави
мінімізована: її основними функціями є регулювання економічних та
соціальних секторів, забезпечення дотримання нормативно-правової
бази. І Україна, яка вже визнана як держава з ринковою економікою,
не є винятком.
Не зважаючи на це, у концепції «сталого розвитку» урядам
відведена ключова роль так званих «арбітрів», які повинні регулювати
взаємозв’язки та відносини між суспільством, бізнесом, виробництвом
та навколишнім природним середовищем. Задля полегшення
співпраці, держава має включати у свою політику концепцію
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Глобального Договору ООН, яка повинна об'єднати компанії, агенції
ООН, а також трудові та громадські організації з метою підтримки
світових екологічних і соціальних принципів.
Презентація Глобального договору в Україні відбулася 25 квітня
2006 року за підтримки провідних українських та міжнародних
компаній та високо посадовців українського уряду. До концепції
долучилися 34 провідні українські та міжнародні компанії, асоціації
та неурядові організації. Це дійсно позитивні зміни, які будуть у
подальшому сприяти розбудові української екологічної політики,
використовуючи постулати «сталого розвитку». Засади Глобального
Договору і «сталого розвитку» разом з інструментами екологічного
управління дозволять Україні вирішити ряд проблем, таких як:
розробка принципово нової ресурсо-екологічної стратегії соціальноекономічного розвитку держави в цілому та конкретних регіонів,
визначення як національних,так і місцевих пріоритетів перебудови
господарського комплексу та економіки в цілому на модель сталого
функціонування. Досягнення таких цілей залежить не лише від
глобальних екологічних концепцій. Не менш важливими є спеціальні
інструменти екологічного менеджменту, які дозволяють впровадити
теоретичні засади на практиці. До них можна віднести
адміністрування, нормування, ліцензування, екологічне оподаткування
та стандартизацію.
Впровадження світових екологічних стандартів на українських
підприємствах є особливо важливим для розвитку екологічної
політики та екологізації економіки України. У ролі каталізатора таких
процесів повинна виступати громадськість. Участь суспільства в
екологічному управлінні, зацікавленість щодо вирішення різних за
масштабом проблем, його високий рівень екологічної культури та
обізнаності – це важливі складові концепції «сталого розвитку».
Можливість формування нової філософії взаєморозуміння людини і
природи напряму залежить від соціальної стратифікації людської
спільноти. Тільки громадянське суспільство здатне втілити у життя
стратегії «сталого розвитку». На світовому та національному рівнях
велику роль, безумовно, відіграють уряди держав, які розробляють
засади екологічної політики, впроваджують положення «зеленої»
економіки, менеджменту і маркетингу. Але управління на

регіональному та локальному рівнях, з якого потрібно починати,
повинне залежати від місцевої влади та громад.
Наша держава характеризується напруженими стосунками між
громадськістю та представниками місцевої влади. Це найважчий
напрямок роботи: створити органи самоорганізації населення,
залучити міські партійні організації та інші громадські утворення для
обговорення та вирішення проблем міста. Усі різнопланові заходи
сприяють формуванню соціального партнерства влади та громади,
утвердженню демократичних процесів та підвищенню активності
населення.
Впровадження міжнародних стандартів значними темпами
реалізується у містах України: Бориспіль, Ворзель, Ірпінь, Буча. Як
приклад, проект «Бориспіль – місто якості», метою якого є не лише
покращення економічних і екологічних показників міста, а й зростання
довіри громадськості до місцевої влади. Проект включає у себе ряд
важливих для міста програм серед яких: впровадження стандартів ISO,
підтримка власного виробника, стратегії міського планування та
розбудови,
відродження активної та інтелектуальної молоді,
управління
твердими
побутовими
відходами.
Наявність
сертифікованої системи якості, якій приділяється особлива увага з
боку місцевої влади Борисполя, підвищує ринкову вартість
підприємств. Але стандарти ISO можна використовувати не лише в
промисловості чи третинному секторі. Вони активно застосовуються в
освітній сфері. У рамках стандарту ISO 9001:2008 свою роботу
проводить один з головних ліцеїв міста – «Дизайн-освіта» ім. Павла
Чубинського. Головна мета навчального закладу полягає у
відродженні інтелектуальної, освіченої, активної, національно
свідомої молоді, яка здатна робити критичний аналіз подій та брати
участь у громадському житті міста, що є досить важливим, адже
українському суспільству, не зважаючи на 20 років незалежності,
важко перейняти не лише демократичні традиції, а й відповідальність
та ініціативу, особливо в контексті охорони довкілля. Тому
актуальним є питання: чи готові громадяни України до впровадження
інструментів екологічного менеджменту та екологічної економіки,
більш чистих технологій та «зелених» інновацій у систему
національного господарства?
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Соціологічне дослідження, проведене у містах Київ та Бориспіль
(вибірка 100 осіб у кожному населеному пункті, дало змогу об’єктивно
оцінити рівень обізнаності населення з екологічними проблемами як
загальнонаціонального, так і місцевого значення, оцінити готовність
суспільства до впровадження елементів екологічного менеджменту та
світових стандартів в господарство, проаналізувати рівень екологічної
культури громадськості та зацікавленості у вирішенні екологічних
проблем.
Результати опитування показали, що більшість населення обох міст
позитивно ставиться до впровадження більш чистих технологій.
Цікавим є і той факт, що старше покоління більш обізнане стосовно
екологічної ситуації України ніж молодь. Особливу активність
проявляли респонденти віком від 42 до 56 років, які навіть
пропонували власні стратегії вирішення проблем поводження з ТПВ,
забруднення водних ресурсів. Загалом, можна сказати, що населення,
яке взяло участь у дослідженні готове до впровадження світових
стандартів екологічного менеджменту. Їм не байдужий стан довкілля
країни.
Таким чином, задля досягнення цілей «сталого розвитку»
суспільство все більш активно використовує інструменти екологічного
менеджменту. Через дефіцит бюджету та зростання зовнішнього
боргу, Україна не здатна інтерпретувати західну модель екологічного
управління, повністю застосовувати сильний стимуляційний механізм
ринкових інструментів,з метою сприяння підприємствам переходу до
екологічного виробництва. На регіональному та локальному рівні
впровадженням економічних інструментів екологічного управління
займається місцева влада та громадськість. Без сумніву, громадськість
та місцеве самоврядування у високорозвинених країнах є одним з
головних важелів впливу та контролю. Але без належного
фінансування впровадити інструменти екологічного менеджменту на
належному рівні просто неможливо. Українське суспільство готове до
впровадження сучасних світових екологічних стандартів в
господарство країни. Рівень екологічної освіченості та обізнаності
населення достатній для цього. Необхідно залучати інвестиції саме в
розвиток «зелених» технологій, не повертаючись до концепції
масштабної індустріалізації виробництва, яка домінувала у
колишньому СРСР.
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За результатами виконання в Інституті держави і права
ім.В.М.Корецького НАН України в рамках Цільової комплексної
міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з
проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та
збереження навколишнього середовища спеціального дослідження
щодо забезпечення переходу України на принципи сталого розвитку та
подальшої розбудови в державі засад сталого розвитку розглядаються
сучасний стан та перспективи реалізації в Україні принципів сталого
розвитку, виконання документів Всесвітньої конференції з
навколишнього середовища та розвитку (1992), подальших всесвітніх
форумів з цих питань.
Аналізуються причини та наслідки відсутності в Україні до цього
часу базового закону з цього питання, стан закріплення основних
принципів сталого розвитку у вітчизняному законодавстві.
Актуальність дослідження визначається необхідністю дальшого
прискорення соціально-економічного розвитку України на основі
сучасних методологічних принципів, з урахуванням міжнародної
практики, поліпшення завдяки цьому умов життя людей, утвердження
авторитету держави на світовій арені, підвищення ролі України у
розв’язанні глобальних проблем сучасності.
Метою роботи стало розроблення наукових рекомендацій щодо
правового та організаційного забезпечення реалізації засад сталого
розвитку в Україні. Робота базується на результатах додатково
виконаного з організаційно-правових позицій системного аналізу

концепції сталого розвитку, результатів її реалізації в Україні на
сучасному етапі, практики здійснення адміністративної реформи,
змісту раніше внесених на розгляд Парламенту та Уряду
законопроектів та концепцій щодо реалізації в Україні принципів
сталого розвитку, а також вимог чинного вітчизняного законодавства,
наукової літератури.
З урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду реалізації
принципів сталого розвитку пропонується прийняти закон про основи
державної політики з дальшого впровадження в Україні принципів
сталого розвитку. Розроблено рекомендації щодо структури та змісту
законопроекту, інституційного, правового, інформаційного, наукового
та іншого забезпечення реалізації його положень, зокрема у процесі
здійснення адміністративної реформи. При цьому пропонується
відповідно до міжнародно визнаних підходів закріпити на
законодавчому рівні основні принципи сталого розвитку, правові та
організаційні механізми їх реалізації в України, зокрема, шляхом
запровадження систематичної оцінки рівня розвитку держави та її
регіонів на основі індикаторів сталого розвитку, проведення
експертизи законопроектів та проектів інших нормативно-правових
актів на предмет реалізації, дотримання принципів сталого розвитку в
повсякденному житті, посилення ролі координуючих органів в системі
парламентських та урядових органів для забезпечення системного
визначення та врахування економічних, соціальних, екологічних,
гуманітарних та інших цілей та інтересів суспільства.
Це завдання може бути вирішено як шляхом прийняття окремого
закону, так і шляхом покладення цих положень в основу нової редакції
Закону України «Про основні засади внутрішньої та зовнішньої
політики». При цьому наголошується на особливій ролі посилення
інформаційної, освітньої, виховної, роз’яснювальної роботи в
суспільстві. Фактично йдеться про утвердження такої нової суспільної
свідомості, яка б забезпечувала глибоке усвідомлення і сповідування
усіма, насамперед уповноваженими приймати управлінські рішення
публічного характеру, принципів сталого розвитку. Ці принципи
мають реалізовуватись як при прийнятті рішень на міжнародному, так
і на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, в
діяльності органів місцевого самоврядування, в приватному житті.
Принципи сталого розвитку мають бути покладені в основу
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державної секторальної політики, регіональної, зовнішньої політики
України, повною мірою враховуватись при організації виконання
міжнародних зобов’язань нашої держави. Особлива роль при цьому
належить створенню та забезпеченню ефективного використання на
різних рівнях інформаційних систем підтримки управлінських рішень,
які мають забезпечувати не тільки досягнення найбільш ефективних
економічних, соціальних екологічних та інших результатів, а й вільний
доступ громадськості до інформації публічного характеру.
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Тараса Шевченка
Окреслено концептуальну модель моделювання проблеми екологоекономічної взаємодії в рамках реалізації політики Кіотського протоколу.
Запропоновано чотири рівні дослідження.
The thesis is devoted to deep the methodology of modeling and to create
mathematical methods and models of ecologic-economic interaction under
condition of Kyoto Protocol. The set problem regards on four economic levels of
research: international, national, sectoral and microeconomic.
Ключові слова: еколого-економічна система, Кіотський протокол, сталий
розвиток, управління.
Keywords: ecological-economical system, Kyoto Protocol, sustainable
development, environmental management.

Перспективний аналіз розвитку сучасної як теоретичної, так і
практичної економіки засвідчує посилення тенденції врахування
соціального фактору і забезпечення життєдіяльності на Землі в
глобальних масштабах. Можна очікувати, що вже в найближчому
майбутньому ця тенденція посяде головну позицію у світовій
економіці і буде суттєво визначати міжнародні економічні відносини.
Теорія еколого-економічної взаємодії є порівняно новим напрямом
розвитку економічної науки, який ґрунтується на засадах метафізики
економіки, соціальної динаміки, теорії суспільного вибору, теоріях
управління.
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Методологічні засади дослідження процесів взаємодії економіки та
екології активно досліджували такі вчені, як: В. Вернадський, М.
Мойсеєв, С. Дорогунцов, О. Рюміна, Ю. Іванілов, О. Лотов, В.
Макаров, О. Рубінов, Р. Раяцкас, а також зарубіжні вчені У. Айзерд, Р.
Айрес,
Г.
Дейл,
З.
Гул,
Р.
Костанзи,
Дж.
Кей,
М. Джампетро, С. Ель Серафі.
Механізми та результати екологізації економіки знаходять своє
відображення в працях основоположників балансових методів
дослідження В. Леонтьєва, Д. Форда, Дж. Неймана, М. Морішима, Д.
Гейла, моделях
вчених Римського клубу М. Медоуза,
Дж. Форрестера, М. Печчеї.
Першою міждержавною угодою спрямованою на захист довкілля з
використанням економічних важелів став Кіотський протокол (КП) до
рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, який встановлює порядок
скорочення викидів в атмосферу парникових газів, в першу чергу,
СО2. Особливою стороною КП є закладені в ньому економічні
механізми міжнародної кооперації, що отримали назву «механізмів
гнучкості КП».
Низка питань, пов’язаних з участю в Кіотському протоколі,
визначає необхідним, в першу чергу, оцінку потенційного обсягу
майбутнього ринку екологічних послуг, визначення можливих
партнерів, розробку економічної стратегії, яка б визначала пріоритети
стосовно кожного економічного механізму, пропорції їх застосування
з метою залучення максимального обсягу екологічних інвестицій. З
метою їх успішного розв’язання необхідними стають методи
економічного аналізу, які б дали уявлення про значення основних
досліджуваних показників та їх динаміку на майбутнє. Ефективним
засобом розв’язання подібних задач може слугувати апарат економікоматематичного моделювання.
В дослідженні проблеми участі країни в механізмах Кіотського
протоколу доцільно виділити чотири рівні: міжнародної співпраці
(міждержавний рівень), макро- мезо- та мікрорівень. При цьому,
розуміючи, що на зміну ініціативам «без зростання», висунутим у
1970-х роках, прийшов новий принцип управління, який завчасно
передбачає
формування
екологічно
безпечного
виробничотерриторіального комплексу та забезпечує оптимальне співвідношення
між екологічними та економічними показниками протягом всього
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життєвого циклу як самого цього комплексу, так і виробленої ними
продукції, впевнено можна відзначити, що основним об’єднуючим
критерієм всіх трьох рівнів буде узгодження інтересів економіки та
екології. Його основні принципи: опора на економічне мотивування;
своєчасне розв’язання проблем; відповідальність за екологічні
наслідки, які виникають в результаті прийняття управлінських рішень
будь-якого рівня; пріоритетність розв’язання екологічних проблем.
Список використаних джерел:
1. Киотский протокол. Анализ и интерпретация: пер. с. англ. / М.
Грабб, К. Вролик, Д. Брєк (ред. русcкого издания Л.Скуратовская,
А.Кокорин). – М., Наука, 2001. – 303 с.
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Розглянуто застосування нейронних мереж для розв'язку задачі
визначення кількісних складових оптимальної енергетичної стратегії
держави: загального обсягу виробництва енергії, його структурного
розподілу, а також відсотку відновлювальної енергії. Застосована модель
багатошарового персептрону, навчена за алгоритмом зворотного
розповсюдження помилки, дозволяє зробити прогноз розвитку енергетики на
період 2011-2030 рр., враховуючи статистику минулих років та цільові на
2030 р. показники. Проаналізовано 4 стратегії, що пропонують сучасні
українські і зарубіжні економісти.
Using neural networks for optimal energetic strategy determination problem
(calculating total value and structural dispersion of energy production estimation,
optimal percent of renewable energy) is described. We used multilayer perceptron
model with back-propagation learning algorithm for energy-economics dynamics
predicting (2010-2030 years period). Input data contains statistical data of prevent
years and goal data for 2030 year. Four strategies discussing in nowadays
scientific works were analyzed.
Ключові слова: нейронна мережа, багатошаровий персептрон, алгоритм
зворотного розповсюдження помилки, паливно-енергетичний баланс.
Key Words: neural network, multilayer perceptron, back-propagation
algorithm, fuel and energy balance.

Україна стоїть перед викликом адаптувати протягом наступних
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років власне енергопостачання до вимог сучасного стрімко
зростаючого технічно-технологічного рівня. При цьому, енергетична
політика має забезпечити безпеку постачання, скорочення
міжнародної
залежності України,
підвищення ефективності
виробництва і використання енергії, екологічну безпеку. Постає задача
прогнозування структурного розподілу попиту на енергію за видами,
залежно від прийнятих регуляторних механізмів (зокрема,
обов’язкового середнього відсотка відновлювальної енергії), що
дозволить побудувати різні стратегії розвитку галузі і знайти
оптимальну з точки зору вимог енергетичної політики та економічної
ефективності. Основним документом, що визначає мету поточної
енергетичної політики України, поточні шляхи і механізми її
досягнення є “Енергетична стратегія на період до 2030 року”,
прийнята у 2006 році.
Проблема, що постає перед аналітиками та розробниками моделей
прогнозування структурного розподілу попиту на енергію за видами в
Україні, полягає у неможливості отримати всі необхідні показники
через нестачу досвіду впровадження розповсюджених у розвинутих
країнах технологій і часто до розрахунків залучаються статистичні
дані інших країн. Внаслідок цього, результати прогнозування можуть
виявитися недостовірними та незастосовними до української
економіки.
Для вирішення даної задачі було використано апарат штучних
нейронних мереж. Саме використання нейронних мереж дозволяє
виявити статистичну кореляцію між факторами, не вимагаючи
наявності даних усіх змінних присутніх в економічній залежності.
У даній роботі пропонується економічна модель залежності
структури виробництва енергії в Україні за видами від факторів
впливу. На основі цієї моделі побудована нейронна мережа, що після
навчання на даних минулих періодів здатна давати прогнози розвитку
для різних стратегій розподілу виробництва енергії за видами на
наступні 5 років, за даними кінцевих показників, що задані
енергетичною політикою.
В якості факторів, що визначають попит і пропозицію на певний
вид енергії, а отже і структурний розподіл її виробництва за видами,
було вибрано наступні: споживання енергії; вартість енергії;
споживання вугілля, нафти, газу; сумарна потужність АЕС, ТЕС,
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ТЕЦ, ГЕС та інших джерел; витрати на модернізацію і будівництво
нових станцій; експорт; відсоток облікової ставки НБУ; валовий
внутрішній продукт; інфляція; чисельність населення; епоха,
економічна ситуація в країні.
Для навчальної вибірки для нейронної мережі було використано
річні статистичні показники 2001-2010 рр., які наявні у звітах
УкрМінПаливЕнерго,
Держкомстату,
Енергетичній
стратегії,
аналітичній записці досліджень енергетики України Німецьким
Бундестагом у 2010 р.
За модель нейронної мережі обрано багатошаровий персептрон:
вхідний шар містить 16 нейронів, що відповідають вибраним
факторам; другий шар – проміжний, складається з 32 нейронів; третій
вихідний шар містить 4 нейрони, виходи – попит на енергію за видами
станцій, що її виробляють: АЕС, ТЕС та ТЕЦ, ГЕС та інші види. До
інших видів входять вітрові, невеликі геотермальні, біогазові блочні
місцевого рівня та енергія малих рік. Останні два види належать до
відновлювальних джерел. Архітектура нейронної мережі включає
наступні вхідні нейрони: споживання і вартість за кожним видом
енергії, сумарна потужність станцій виду, вартість витрат на ремонт,
обсяги експорту енергії, а також, як показники, що в сумі
характеризують очікування споживачів та виробників і загальну
економічну ситуацію в країні: ВВП, інфляція, чисельність населення
та облікова ставка НБУ.
Навчання мережі проведено за алгоритмом зворотнього
розповсюдження помилки.
Згідно з результатами роботи нейронної мережі було отримано
прогнозовані обсяги виробництва енергії різних видів на 2011-2015 рр.
Прогнози було зроблено для чотирьох різних стратегій розв’язку:
- Стратегія №1: Згідно з Енергетичною стратегією України на
період до 2030. Вхідні економічні показники, попит на 2030 рік з його
структурним розподілом та частка відновлювальних джерел у
споживанні 2030-го року (6%) задаються згідно з цією стратегією.
- Стратегія №2: З підвищеною часткою відновлювальних
джерел 10%. Вхідні економічні показники, попит на 2030 р., його
структурний розподіл задаються за енергетичною стратегією.
- Стратегія №3. З плаваючою часткою відновлювальних джерел.
Вхідні економічні показники і попит на 2030 рік з його структурним

розподілом задаються згідно з енергетичною стратегією.
№4.
Самоплинний
розвиток.
Частка
- Стратегія
відновлювальних джерел, попит із структурним розподілом 2030 р. є
предметом прогнозу.
Результати по спрогнозованим структурному розподілу і частці
відновлювальної енергії наведені на Рис.1-3.
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Рис. 1. Динаміка структурного розподілу обсягу виробництва за видами
енергії у стратегі 1 та відсоток відновлювальної енергії для стратегії 1.

1. Центральне регулювання і стратегічне планування для
енергетичного сектору має позитивний вплив на задоволення потреб
економіки в цілому.
2. Встановлена стратегія розвитку енергетичного сектору
дозволяє збільшити відсоток відновлювальної енергії з 6% до 9-10%,
що проте потребує будівництва нових ГЕС.
3. Низький відсоток виконання плану по розбудові станцій, що
використовують відновлювальні джерела енергії вказує на
необхідність вжити додаткових заходів контролю за залученням
коштів у цю галузь.
Рис. 2. Частка відновлювальної енергії для стратегії 2 та порівняння зі
стратегією 1 по розподілу.
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Рис.3. Порівняльний графік стратегій 1 і 3, 1 і 4.

Проаналізувавши спрогнозовані результати було зроблено наступні
висновки:
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Radon characteristics
Radon is a radioactive noble gas (Z=86). It is a colourless, odourless,
flavourless gas which usually does not react with other elements. Radon is
moderately soluble in water and it is able to form a metastable clathratehydrate with water; Rn-6H2O. It has several isotopes, but only three of them
220
222
are naturally occurring: Rn to the Thorium series; Rn to the Uranium
219
220
222
series and Rn to the Actinium series. In practice, only Rn and Rn
219
may be relevant from the point of view of radiation protection, as Rn has
a very short half-life (3.9 seconds) and the Actinium series derives from
235
222
U, whose natural abundance is only the 0.72%. On the contrary Rn has
a half-life of 3.8235 days, it can be released from the rock where it has been
220
generated, contrarily to Rn whose short half-life limits the distance, it can
220
travel before decay. In consequence, the amount of Rn entering the
222
220
environment is much less than the amount of Rn, and Rn and its decay
products are usually neglected in the radiation protection surveys.
238
U decays, through several steps, into 226Ra, which decays into 222Rn
with the formation of an alpha particle, then 222Rn decays into Po, Bi and Pb
radioisotopes (decay products); all of them have a very short half-life and
there is the formation of 3 alpha and 2 beta particles, during the decay, till
the isotope 210Pb who has a half-life of 22 years. All these decay products
are solid and they are able to attach to any surface that they come in contact
as well as to the small particles, which are normally present in air. This is
the reason why Radon is dangerous for human health: if it is inhaled or
ingested, each original 222Rn atom emits 3 alpha and 2 beta particles and as

it becomes solid, the isotope remains attached to the human tissue where it
is, so the Radon is particularly dangerous for the lungs: the WHO estimates
that it is the second cause of death for lung cancers after cigarettes smoking.
The Radon comes into the buildings from the underground rocks, from
building material and from the water; its concentration is affected by
atmospheric characteristic (mainly the pressure), by seasons (higher
concentration during colder months), by air changing. In any case if the
Radon exit outdoor, its influence on the air is negligible, on the contrary the
indoor Radon has to be carefully monitored to discover if the concentration
is higher of the limit allowed by the law.
Law prescriptions
During the Seventies and the Eighties the UNSCEAR2 promoted a large
survey in several countries of the World in order to measure the radon
concentration in the buildings; the average level ranges from 5 to 50 Bq/m3,
but there are countries, like Italy (where the average national level of indoor
Radon concentration was esteemed in 81 Bq/m3), where the level was
higher. Also in Ukraine the indoor Radon is not a negligible environmental
problem: about 23 % of the homes in Ukraine are estimated to have radon
levels above 100 Bq/m3 and 1 % of homes above 200 Bq/m3, with big
differences between the various Oblasts. From 50 inspected locations of
schools and children's gardens in the 64 % of the cases the average annual
values of radon exceed the level of 200 Bq/m3 ; in these locations the
obligatory fulfillment of anti radon measures is necessary. Then in Ukraine
there is the problem of underground mines: the radon concentrations were
less than 400 Bq/m3 in about 50% of all the measured places of work in the
mines, but concentration exceeded 2,000 Bq/m3 in about 20% of the
measurements. The highest detected concentration in a working area was
about 37,000 Bq/m3.
Several International scientific boards since the Eighties, taking into
account that Radon gives the higher (more than 50%) contribute to the
natural ionizing radiation background and that it is dangerous for human
health, suggested to the countries to individuate two levels for the building:
the intervention level (beyond which mitigation actions and/or time limit

1

Institute for Chemical Methodologies CNR (National Research Council)
CNR Area della Ricerca RM 1 Via Salaria km 29,300
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UNSCEAR - United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation.
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prescriptions must be adopted) for the existing building and the project
level for the buildings under construction. The European Union in the 1990
adopted 400 Bq/m3 as intervention level and 200 Bq/m3 as project level;
with some delay in the 2000 also Italy adopted the EU recommendation.
The best practice of Italian Parliament
Since the 1997 (before the adoption of EU recommendation in Italy) the
Administration of Italian Parliament decided to promote a survey on its
various buildings, in order to measure the Radon concentration; the Institute
of Chemical Methodologies of National Research Council (IMC-CNR) was
entrusted for the survey. Three measurement campaigns were performed
taking into account the evolution of the law prescription during the years.
During the last two campaigns (performed with electrets ion chambers,
according with law suggestion) 11 buildings were included in the survey,
there were 698 measurement point and the result is reported in the Fig. 1
below. The majority of the premises has a very low or nothing presence of
worker; in any case we adopted a strategy of time restriction for the
workers’ safety. Three mitigation actions were performed in the last ten
years and about 200 time limit prescriptions for the staff radiation
protection were written.

underground working places. A final suggestion is to promote law
prescriptions for radiation protection from natural sources also for the
homes and not only for the working places.
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Fig. 1 Results of Radon survey into the Italian Parliament buildings during the
last 10 years

Conclusions
Indoor Radon is a not negligible environmental problem. It is important
to start an awareness campaign on this topic, where the law prescriptions
are not in place. Then has to be promoted a suitable survey on public
buildings, at least where the concentration of Radon is suspected to be
higher than 100 Bq/m3 . A similar survey has to be promoted for all
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У Доповіді Світового банку за 2009 рік [1] про світовий розвиток
«Новий погляд на економічну географію» аналізується тенденції
розподілу економічної активності на локальному, національному та
міжнародному рівнях за понад 100 років. Наведені дослідження
засвідчують, що процес економічного зростання рідко буває
збалансованим і зусилля по його невиправданому вирівнюванню
більше шкодять прогресу, ніж допомагають.
Економічна активність як правило зосереджується у великих
містах, супроводжується прискореною урбанізацією населених
пунктів – центрів економічного тяжіння. Таке явище закономірне,
адже міста завжди були місцем концентрації сил змін та інновацій,
вони створюють можливості прогресу і адаптації до змін.
Міста є особливими полюсами економіки знань, які вже визначають
і будуть ще більше визначати у майбутньому розвиток суспільства. Це
вірно і для України, адже в обласних центрах, містах обласного
підпорядкування та Києві на сьогодні проживає 51,2% населення,
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зосереджено понад 80% промисловості, 79% інвестицій в основний
капітал та 86% усього будівництва по країні.
В умовах України, яка весь період незалежності продовжує
знаходитися в фазі нестійкого розвитку підстав очікувати і в
подальшому рівномірного територіального розподілу економічного
росту, немає. Як свідчать висновки експертів, політика, що часто
проводиться в різних країнах по скороченню диспропорцій у
виробництві та рівні життя між територіальними одиницями шляхом
надання тільки адресної допомоги менш розвинутим територіям, як
правило відчутних результатів не приносить.
Найпоширенішим
інструментом
державного
впливу
на
регіональний та місцевий розвиток в Україні був саме адресний підхід.
Зокрема, широкого розповсюдження, починаючи з кінця 90-х набуло
створення спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) та
запровадження спеціального пільгового режиму оподаткування для
інвесторів на територіях пріоритетного розвитку, які охоплювали
десяту частину території країни. Проте їх існування кардинально
економічну ситуацію на відповідних територіях не змінили. Не
справдилися надії на значний приплив іноземного капіталу на
території з пільговим режимом оподаткування. Частка їх щорічно
зменшувалася, починаючи з 2000 року коли у загальному обсязі
інвестицій на територіях з пільгами вона становила 46% до 12% у 2005
році [2].
З припиненням дії податкових пільг активність інвесторів на цих
територіях практично згорнута. Це не значить, що адресні стимули для
окремих територій не потрібні взагалі.
Найбільш розвинуті країни, визначаючи шляхи впливу на менш
розвинути та депресивні території , впроваджують політику, яка
сприяє вирівнюванню базових показників рівня життя, а не
виробництва.
Завдання урядів країн при цьому – допускати, навіть заохочувати
нерівномірне економічне зростання, одночасно забезпечуючи розвиток
в інтересах усього населення через економічну інтеграцію між
найбільш розвинутими та менш розвинутими територіями.
Таким чином, одночасно відбувається процеси концентрації
виробництва і вирівнювання базових умов життєдіяльності – доступу
до якісної освіти, охорони здоров’я, водо забезпечення, забезпечення
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створення інфраструктури, що пов’язує території між собою. Саме цей
базовий принцип закладений у сучасну регіональну політику
провідних країн, які намагаються усунути будь – які перешкоди для
вільного руху знань, капіталу, людей і товарів. Дотримання в політиці
центральної та місцевої влади цього принципу в подальшому
сприятиме впровадженню механізмів сталого розвитку.
З цих міркувань державна регіональна політика країни має суттєво
коригуватися. Потрібно визнати існуючі процеси концентрації
економічної активності і не ставити за мету регіональної політики
рівномірне розміщення (збалансування) виробництва по території
країни. Увага має бути привернута до стимулювання створення
сприятливих умов по доступу громадян країни до місць економічної
концентрації. Це означає, що першочергового розвитку потребують
внутрішньо та міжрегіональні шляхи сполучення та види транспорту –
швидкого, дешевого та доступного. Потрібні умови для збільшення
таких місць. Вони не повинні обмежуватися лише Києвом та
обласними центрами. Такими місцями можуть і повинні стати десятки
міст - районних центрів.
Окрім того, важливе значення для поширення впливу наслідків
активності у центрах економічної концентрації на менш розвинуті
території має створення умов для їх економічної інтеграції. Існує
безліч форм такої інтеграції, починаючи від різноманітних кластерних
моделей, створення промислових, індустріальних, технологічних
парків із залученням спеціалізованих центрів, до перенесення за межі
обласних центрів виробництв на менш розвинуті території.
Це потрібно враховувати при запровадженні інструментів
державного впливу на підтримку депресивних територій, яка
передбачена Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів»
через розробку спеціальних державних програм.
Окреслюючи проблеми нерівномірного розвитку на внутрішньо
регіональному рівні, слід особливу увагу звернути на населені пункти
у сільській місцевості. Для них постає проблема не стільки розвитку,
як виживання. В тій ситуації, в якій вони знаходяться зараз, вони
приречені на подальший занепад. Ситуацію ускладнює практичне
економічне та соціальне безсилля сільських та селищних
територіальних громад. Левова їх частка фактично позбавлена базових

послуг, які сьогодні є у містах - доступ до якіснішої освіти, охорони
здоров’я, житлово – комунальних послуг.
В країні налічується понад 46% сільських громад чисельністю до
1000 чол., бюджети яких на 70-90% сформовані за рахунок дотацій з
державного бюджету. У той же час, як доводилося неодноразовими
дослідженнями, що проводилися різними урядами за останні 5 років
економічно спроможними можуть бути сільські та селищні громади з
чисельністю населення понад 5 тисяч чол. Таких громад в Україні
усього 974. Це складає лише 8,5%. За останні двадцять років уряди
ряду країн Європи неодноразово робили спроби (в ряді випадків успішні) щодо укрупнення базових адміністративних одиниць [3,75].
Консервування існуючої ситуації економічної неспроможності мало
чисельних територіальних громад сіл, селищ та малих міст назавжди
залишає можливість їх розвитку, як с точки зору зростання в них
економічної активності, так і з точки зору створення ними самостійно
нормальних умов життєзабезпечення мешканців.
З іншого боку, необхідно усвідомити, держава ще не одне
десятиліття не зможе фінансово задовольнити певні стандарти життя
для кожної з понад існуючих 10 тисяч сільських громад.
Законодавство країни дозволяє громадам як об’єднуватися, так і
об’єднувати свої фінансові ресурси для вирішення спільних проблем.
Українська практика свідчить, що таке право ні громадами, ні
органами місцевої влади не використовується. Спроби об’єднати
громади, навіть як законодавчо оформлений експеримент, ні до чого
не призвели.
Світова практика свідчить, що подібна проблема вирішується через
фінансове заохочення громад до укрупнення. Так, в Латвії кожній
низовій адміністративно – територіальній одиниці, що об’єднувалася з
іншими, надавалася дотація з державного бюджету для підтримки
розвитку інфраструктури об’єднаного самоврядування. У Фінляндії
така дотація становить два річних бюджети об’єднаних місцевих
громад. Аналогічні стимулюючі заходи здійснюються в Іспанії,
Франції, в інших країнах. Уявляється, що такі стимулюючі заходи
потрібно якнайшвидше запровадити в Україні.
Добровільні принципи об’єднання мають певний період
обов’язково заохочуватися державою, у тому числі шляхом надання
додаткової субвенції на розвиток спільної інфраструктури чи на
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оптимізацію витрат з утримання бюджетних установ. Проте в
майбутньому, в окремих випадках, коли йдеться про необхідність
забезпечення єдиних стандартів надання базових послуг населенню,
які гарантовані державою, доцільно передбачити в Конституції
України можливості об’єднання територіальних на інших, крім
добровільності, засадах.
Суттєву державну підтримку доцільно передбачати при об’єднанні
сільських територіальних громад. Чим більше новоутворена громада,
тим більший розмір державної підтримки має бути передбачений. Ця
підтримка має бути розрахована на довгостроковий період та щорічно
закладатися у державному бюджеті. Для таких громад мають бути
передбачені прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Подібний підхід запропонований у розробленому центральними
органами виконавчої влади проекті Закону «Про об’єднання
територіальних громад» [4].
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Форми транскордонної співпраці набули розвитку в Україні
відповідно до вимог реалізації євроінтеграційної стратегії, як спроба
адаптувати успішний досвід єврорегіонів ЄС щодо реалізації
потенціалу територіальних громад у вирішенні їх нагальних проблем
на засадах принципу субсидіарності. Механізми транскордонної
співпраці в межах єврорегіонів привертають увагу в контексті
переходу до моделі сталого розвитку тому, що серед провідних
напрямів їх діяльності не тільки розбудова прикордонної
комунікаційної інфраструктури, але й вирішення проблем забруднення
довкілля, зокрема будівництво очисних споруд, утилізації відходів.
Екологічні проблеми загострюються і в наслідок інтенсифікації
міжнародного співробітництва в прикордонних регіонах, тому їх
вирішення можливе тільки через реалізацію спільних проектів. В
межах єврорегіонального співробітництва вже напрацьовано успішний
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досвід реалізації природоохоронних проектів, проте проблеми
реалізації спільних проектів обмежують його поширення [4, 229].
Тому пошук механізмів, які дозволяють покращити ефективність
транскордонної співраці за наявності існуючих перешкод є
актуальною проблемою.
Проблеми транскордонної співпраці в сфері охорони довкілля
досліджуються вітчизняними фахівцями в контексті як розвитку
міжнародного співробітництва, так і пошуку шляхів переходу до
моделі сталого розвитку. Свій внесок у розвиток теорії та практики
цього напряму зробили В.Трегобчук, І.Вовк, науковці НАНУ, зокрема
Н. Мікула, В. Борщевський, Т. Васильців.
Водночас, потребує подальшого дослідження інструментарій
механізмів ефективного використання потенціалу різних рівнів
економічної системи, зокрема суб’єктів економічних відносин на
локальному рівні, а також потенціалу міжнародного співробітництва.
Для розробки дієвих механізмів необхідно виокремити фінансові та
інституційні аспекти чинників, які перешкоджають отриманню
синергічного ефекту від міжнародної співпраці на локальному рівні. За
умов зростання навантаження на довкілля та зростання потреби у
витратах на його захист, сучасний стан місцевих фінансів
прикордонних регіонів України характеризується хронічним
дефіцитом місцевих бюджетів, що унеможливлює повноцінну
фінансову участь місцевих громад у фінансуванні природоохоронних
проектів. Поглиблюється проблема і дефіцитністю загальнодержавних
фінансів, на які відповідним законом покладається завдання
фінансування програм транскордонного співробітництва [2, 11].
Неможливість повноцінної фінансової участі у проектах разом із
відсутність кваліфікованих фахівців з проектного фінансування є
вагомими чинниками неконкурентності місцевих громад при залучені
зовнішніх фінансових ресурсів, наприклад, з фондів ЄС. Проте попри
обмеженість фінансових ресурсів органи місцевого самоврядування за
умов міжнародної співпраці можуть використати інші можливості для
формування підвалин моделі сталого розвитку. Необхідно зазначити,
що реалізація міжнародних проектів природоохоронного спрямування
на локальному рівні є необхідною складовою стратегії переходу до
сталого економічного розвитку, який неможливий без відповідних
рішень та видів діяльності на всіх рівнях економічної системи.

Виходячи з таких передумов, привертає увагу досвід зарубіжних
країн щодо реалізації моделей проектного фінансування, які
передбачають за певних умов передачу інвесторами об’єктів
інвестування у власність публічному сектору чи подальше
використання на паритетних умовах (за моделями приватнодержавного партнерства) [3, 58]. В міжнародній практиці модель
концесійного проектного фінансування „будівництво, експлуатація,
передача” широко використовується у будівництві та використанні
очисних споруд з очищення водних стоків. Наступні платежі за воду
дозволяють інвесторам відшкодувати витрати на здійснення проекту
та передати готовий об’єкт. Моделі концесійного проектного
фінансування, які грунтуються на цій базовій моделі, а саме моделі
типу „планування, будівництво, фінансування, експлуатація”, а також
моделі „модернізація, експлуатація, передача” передбачають участь
публічного сектору не тільки через безпосереднє фінансування
проекту на різних стадіях його реалізації (зокрема коштом спеціальних
фондів), але і шляхом сприяння реалізації проекту. Як засвідчує
практика реалізації проектів в країнах з економіками, що
розвиваються, реальні витрати можуть значно перевищувати закладені
у проектній документації витрати, перед усім через слабку
прогнозованість
бізнес-середовища,
непередбачувані
зміни
регуляторних правил, перешкоди політичного характеру [1, 287].
Такого роду комбінована участь може надати необхідної гнучкості
при вирішені проблем реалізації проекту.
За особливістю механізмів форми сприяння з боку органів
місцевого самоврядування можна класифікувати за економічними та
адміністративними ознаками. Економічні форми сприяння попри
пряму фінансову участь могли б супроводжуватися наданням
учасникам проекту преференцій щодо орендних платежів за необхідні
для реалізації проекту об’єкти інфраструктури, земельні ділянки чи
нерухомості, які знаходяться у комунальній власності, перегляд чи
відміна платежів, надання можливостей отримання рентних доходів,
перегляд соціальних зобов’язань та ін. Економічний зміст мають і
можливості знизити витрати проекту через участь у реалізації проекту
комунальних підприємств як субпідрядників. Адміністративне
сприяння з боку органів місцевого самоврядування передбачає
допомогу при оформлені відповідної проектної документації,
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отриманні необхідних дозволів, які супроводжують всі стадії
реалізації проекту. Надані преференції, по-суті, можуть розглядатися
як форма дольової участі органів місцевого самоврядування,
враховуватися при наступному трансферті. Можливість місцевої влади
ефективно оцінити та спрогнозувати вартісні параметри при реалізації
спільних транскордонних проектів чи в сфері комунікаційної
інфраструктури, чи в сфері природоохоронної інфраструктури
дозволить привабити приватних учасників та сприяти реалізації
принципів державно-приватного партнерства. Зниженню ризиків
проекту сприяє залучення до реалізації проектів відповідальних
учасників, конструювання спеціальних механізмів забезпечення
виконання взаємних зобов’язань сторін упродовж реалізації проекту
або трансферту об’єкта. Наприклад при організації платежів
концесіонерам поширене використання принципу „бери або плати”,
здійснення користувачем платежів за потужність чи споживання, які
дозволяють розподілити комерційні ризики між концесіонером та
користувачем.
Водночас необхідно зауважити, що за сучасних умов основні
перешкоди в Україні для використання позитивного досвіду
вирішення природоохоронних проблем на засадах різноманітних
моделей проектного фінансування пов’язані із гальмуванням процесів
децентралізації владних повноважень та фінансових ресурсів.
Наслідком обмежених повноважень є дестабілізація місцевих фінансів
постійним переглядом джерел їх формування. Незавершеність
процесів розмежування повноважень між центральним та локальним
рівнем влади не надає місцевим органам влади достатніх можливостей
для прийняття ефективних рішень в процесі реалізації проектів.
Успішна реалізація зазначених моделей проектного фінансування
передбачає залучення технічної допомоги, в тому числі в межах
Міжнародних програм сприяння проектному фінансуванню ЄС. Певні
можливості для місцевих громад можна пов’язати із рішенням
Єврокомісії про розширення співробітництва з Україною через
програму бюджетної підтримки екологічного сектору. Проте
необхідною умовою доступу до фінансування є розробка Національної
стратегії з питань навколишнього середовища на період до 2020 р.
Невідємною складовою такої стратегії, на нашу думку, повинні бути
завдання запровадження механізмів проектного фінансування в сфері
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охорони довкілля, які забезпечували широкий спектр форм залучення
органів місцевого самоврядування. Вирішення цього завдання
безумовно потребує здійснення відповідної адміністративної реформи,
внесення відповідних змін щодо формування місцевих фінансів у
Бюджетний кодекс.
Таким чином, потенціал транскордонного співробітництва в сфери
охорони довкілля у сучасних умовах не реалізується в Україні
належним чином, що потребує як створення відповідного
інституційного середовища для транскордонного співробітництва, так
і подальшого удосконалення практики проектного фінансування
спільних проектів із залученням успішного світового досвіду.
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Вступ. Проблема охорони навколишнього середовища і
раціонального використання природних ресурсів розглядається в
усьому світі як одна з найважливіших. Наукові та практичні розробки
з цієї глобальної проблеми, зважаючи на її комплексність та
міждисциплінарний характеру, вимагають залучення величезної
кількості різних даних, передового вітчизняного та зарубіжного
досвіду, широкого міжнародного співробітництва, використання
світових інформаційних ресурсів.

В даний час як в нашій країні так і за кордоном широко
розгортаються роботи з комплексного вивчення процесів, що
відбуваються в біосфері, в тому числі і під впливом антропогенних
факторів. Дослідження з охорони навколишнього середовища ведуться
практично у всіх галузях науки і техніки. Однак практичне
використання результатів цих досліджень для вирішення екологічних
проблем стримується недостатнім розвитком теорії і практики
побудови екологічних інформаційних систем, які призначені для збору
та аналізу різнорідної інформації про стан біосистеми для завдань
раціонального природокористування. Поняття інформаційна система
використовується зазвичай як узагальнююче для всіх систем, що
виконують функції збору, обробки та представлення інформації в
автоматизованому режимі. Говорячи про функції збору інформації
треба згадати про екологічний моніторинг, який відіграє велику роль у
вирішенні екологічних проблем. Моніторинг можна визначити як
«процес
постійно
повторюваних
вимірів
характеристик
навколишнього середовища». Для вирішення багатоцільових
екологічних завдань необхідні екологічні інформаційні системи, які
можуть бути як глобального, так і регіонального масштабу.
Одна з найрозвиненіших екологічних інформаційних систем у світі
- ІНФОТЕРРА [1], створена на основі рішень Стокгольмської
конференції ООН з навколишнього середовища 1972 р. Нині
ІНФОТЕРРА - одна з найбільш широко відомих глобальних
інформаційних систем. Її тематика охоплює всі аспекти охорони
навколишнього середовища.
Існує ряд інформаційних систем, призначених для вирішення
різних завдань із області наук про навколишнє середовище та екології.
Це HYSPLIT [2] - база даних спостережень, що дозволяє визначити
перенесення повітряний мас за певний період часу; GISS [3] комбінує і
порівнює результати набору даних космічних спостережень з
глобальними моделями атмосфери, земної поверхні та океанічних
процесів; PANGAEA [4] - бібліотека даних і публікацій у галузі
геофізики, мультимедійний інформаційний ресурс, що відкриває
інтерактивний доступ до зібраної інформації по оцінці впливу
атмосферних домішок на навколишнє середовище [5]. Прикладом
російської розробки є науковий портал для атмосферних наук ATMOS
[6], який являє собою інтегрований набір розподілених сайтів, що
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містять типову мультимедійну інформацію з дослідницькими базами
даних, моделями і аналітичним інструментарієм для прямого
використання та візуалізації.
Також
можна
згадати
інформаційно-аналітичну
систему
«Екологічний контроль природного середовища за даними
біологічного та фізико-хімічного моніторингу» розроблену на кафедра
загальної екології біологічного факультету Московського державного
університету ім. М. В. Ломоносова, яка включає в себе дані про якість
прісних вод за гідробіологічними показниками, базу первинних
гідробіологічних даних про місце, дату і умови відбору проб,
таксономічної приналежності, чисельності, біомаси, зокрема видів всіх
екологічних груп гідробіонтів, а також про пігментний склад, базу
фізико-хімічних даних про поточні, середньорічні і екстремальні
значеннях 80 характеристик, що включають гідрохімію, концентрації
забруднюючих речовин, а також швидкість течії, водність і
температуру води.
Інформаційні системи, призначені для інтеграції різнорідної
інформації, називаються інформаційно-моделюючими системами.
Вони
являють
собою
інформаційне
«ядро»
географічних
інформаційних систем, створюються в ідеології, об'єднуючої концепції
банків даних та систем моделювання. Подібні інформаційні системи
розглядаються як перспективний інструмент для вирішення
регіональних
екологічних
проблем
та
підвищення
якості
навколишнього середовища.
Інформаційний банк результатів паспортизації об’єктів
водопостачання. В Україні склалася напружена ситуація із
забезпеченням населення якісною питною водою. Основним критерієм
якості питної води є її вплив на здоров'я людини. Нешкідливість води
забезпечується відсутністю в ній токсичних і шкідливих для здоров'я
домішок антропогенного і техногенного походження.
Однією з причин незадовільної якості питної води є масивне
забруднення поверхневих водойм - основних джерел питного
водопостачання у зв'язку зі скидами в них у великих кількостях
неочищених і недостатньо очищених промислових, господарськопобутових і сільськогосподарських стічних вод, зливових і талих вод з
полів, територій сіл і міст. Дослідження показали, що кожні 4-5 проба

води з водоймищ I і II категорії не відповідала гігієнічним нормам за
санітарно-хімічними і кожна 3-4 - за мікробіологічними показниками.
Вода більшості поверхневих джерел водопостачання України
характеризується помірним і високим рівнем забруднення.
Пріоритетними забруднювачами на протязі багатьох років
залишаються органічні сполуки, зважені речовини, нафтопродукти,
феноли, СПАР, важкі метали та ін. Серед збудників захворювань з
води водойм найчастіше виділяються сальмонели, ентеровіруси та ін.
Результати моніторингу якості поверхневих вод у місцях питних
водозаборів України свідчать про те, що в даний час концентрації
пріоритетних шкідливих хімічних речовин уже наближаються до
гранично допустимих (ГДК), а в деяких випадках навіть перевищують
їх. При такому положенні різко ускладнюється можливість отримання
якісної питної води, тому що існуючі водопровідні очисні споруди
практично не забезпечують бар'єрну функцію по відношенню до
техногенних хімічних речовин, вони транзитом надходять в питну
воду.
Слід зазначити, що продукти людського господарювання у вигляді
стічних вод вже дістались навіть підземних горизонтів. Далеко не в
усіх регіонах підземні води відповідають вимогам до питної води. Як
наслідок, значна частина населення використовує для питних потреб
недоброякісну воду.
Паспортизація об’єктів водопостачання складає інформаційну
основу для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення
населення якісною питною водою. Паспорт діючих об'єктів
водопостачання складається на кожний населений пункт і вміщує в
собі різноманітну інформацію щодо джерел, засобів і технології
постачання питної води та якості самої води. В процесі такої
діяльності накопичується велика кількість даних у паперовому
вигляді, що підлягають зберіганню, обробці, аналізу та узагальненню.
Для забезпечення зручного доступу до даних, їх впорядкування та
передачі даних у Державне агентство водних ресурсів України
створені програмні засоби у вигляді інформаційного банку результатів
паспортизації об’єктів водопостачання із зручним інтерфейсом
користувача (рис. 1), що дають змогу вести облік результатів,
здійснювати їх автоматизований перегляд, пошук, формувати звітність
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за встановленими формами, виводити сформовану документацію на
друк (рис. 2).

 програмні засоби для пошуку у базі даних та для генерації
вибірок відповідно запитам до бази даних.

Рис. 1 Інтерфейс користувача

Рис. 2 Зразок сформованого аналітичного звіту

Програмне забезпечення складається з головної бази даних, що
встановлена в Держводагентстві та бази даних на місцевому рівні, а
також засобів для автоматизованого формування інформації (у вигляді
електронних файлів) для передачі у головну базу даних. В свою чергу
головна база даних має можливість автоматизовано записувати
інформацію з електронних файлів. Банк даних та необхідне для його
функціонування програмне забезпечення містить як довідкову
інформацію у вигляді електронних довідників, так і результати
паспортизації об’єктів водопостачання.
Інформаційний банк включає в себе:
 програмне забезпечення для введення, зберігання та
редагування результатів паспортизації об’єктів водопостачання з
інтерфейсом користувача у вигляді екранних форм;
 програмні засоби для автоматичного формування звітності за
встановленими формами для їх подальшого друку;

Пакет програм для моделювання потоку ґрунтових вод і
оптимізації дренування територій. У теперішній час проблема
підтоплення сільгоспугідь і міст України є надзвичайно гострою.
Методи математичного моделювання й оптимального керування є
ефективним інструментом для визначення динаміки ґрунтових вод,
оптимізації схем дренажу й можуть значно полегшити процес
прийняття технічних рішень.
Розроблено пакет програм, призначенням якого є моделювання
насичених водоносних горизонтів в плані. Пакет ґрунтується на
нестаціонарній двовимірній математичній моделі потоку ґрунтових
вод у плані на основі рівняння Бусінеска [7]. Скінченно-різницеве
формулювання, що використано у моделі, придатне для розв’язування
широкого кола реальних задач. Пакет не вимагає великих ресурсів і
зберігає працездатність на більшості сучасних комп’ютерів. Модульна
структура пакету робить його відкритим для включення модулів для
моделювання нових процесів.
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Модель може застосовуватись для широкого діапазону
гідрогеологічних процесів. Стаціонарні та змінні з часом потоки
можуть бути промодельовані в обмежених і необмежених водоносних
горизонтах. Модель дозволяє враховувати складну конфігурацію
границі області моделювання, перетікання води з нижніх водоносних
горизонтів. Можуть також бути враховані різноманітні об'єкти
всередині області, такі як ріки, озера, дренажні свердловини,
випаровування вологи та живлення ґрунтових вод внаслідок опадів та
іригації, неоднорідність ґрунтів. Модельно визначаються динаміка
рівня ґрунтових вод, основні напрямки потоку ґрунтових вод, умови
їхнього живлення і його розподіл протягом року, необхідні умови
дренування області.
Оптимізаційний блок моделі дає можливість визначати необхідний
обсяг води, який повинен відбиратись дренажем для зниження рівня
вільної поверхні ґрунтових вод до нормативного й підтримки його
протягом усього часу експлуатації. Оптимізаційна задача ґрунтується
на мінімізації функціоналу градієнтним методом. Градієнт
функціоналу знаходиться за допомогою спряженої задачі [8].
Адаптації моделі до гідрогеологічних умов областей із значними
площинними розмірами потребує узгодження й введення значної
кількості вихідних даних різного характеру, представлених у вигляді
таблиць і карт. Для зрошувальних систем, наприклад, необхідні дані
щодо площ та норм зрошення, дані щодо розташування каналів
різного призначення та втрат води на фільтрацію з них, розташування
дренажних свердловин, дані про об’єми відкачки з них, дані
моніторингу та ін. Введення даних значно спрощується за наявності
інтерфейсу користувача та застосування географічної інформаційної
системи (ГІС). Пакет програм має розвинений інтерфейс користувача,
де вихідні дані вводяться через екранні форми з наочним контролем в
ГІС. Крім того, зв’язування моделей і ГІС з їх можливостями обробки
даних та функціями просторового аналізу значно розширює
можливості для введення даних, а також для аналізу і відображення
результатів моделювання, створення тематичних карт й ін. Пакет
програм дозволяє в автоматичному режимі відображати на карті
результати моделювання у вигляді абсолютних відміток поверхні
ґрунтових вод або тематичних карт за глибинами залягання ґрунтових
вод, дані спостережень за станом ґрунтових вод, а також графічну і

атрибутивну інформацію для моделі. Крім того, пакет програм має
зручний інтерфейс користувача та засоби налаштування на об'єкт
досліджень. Це дозволяє швидко адаптувати його до умов різних
територій, що вимагають заходів по запобіганню та боротьбі з
наслідками шкідливого впливу ґрунтових вод.
Розроблені комп'ютерні засоби використовуються для моделювання
динаміки ґрунтових вод й оптимізації дренажу на Краснознам’янській
зрошувальній системі (рис. 3), розташованій на території Херсонської
області, а також для оптимізації дренування підтопленої ділянки міста
Ржищева (рис. 4).
Пакет програм добре пристосований для створення оптимальних
схем захисту й дренування підтоплених ділянок населених пунктів,
розташованих на берегах рік і поблизу штучних водоймищ,
іригаційних систем, промзон, в зоні впливу відстійників промстоків,
дренажні споруди для яких також необхідно планувати й будувати з
урахуванням місцевих гідрогеологічних умов і можливих змін у
живленні водоносних горизонтів.
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Рис. 3 Розрахована карта глибин залягання ґрунтових вод

Рис. 4 Зони підтоплення міста Ржищева до і після оптимізації дренажу

Інформаційна система для розрахунку скидів з дренажним
стоком в чорне море. Створена інформаційна система для обчислення
скиду забруднюючих речовин з дренажним стоком в Чорне море.
Програмні засоби системи включають базу даних, що містить
координати точок скиду, дані про відбори проб, результати аналізів,
об’єми скидів, режим роботи дренажних свердловин, а також
картографічну частину. На основі наявних даних за запитом до бази
даних проводиться обчислення скиду забруднюючої речовини за
певний період часу для обраних точок скиду та типу забруднювача.
Інформація з бази даних автоматизовано передається для подальшого
аналізу та відображення у ГІС. Картографічна частина включає шари
цифрової карти з топографічною основою, шар карти зі схемою
системи дренажу (рис. 5), програмні засоби для аналізу та
відображення даних щодо скиду забруднюючих речовин по точкам
скиду у Чорне море та тематичний шар цифрової карти з точками
скиду і розфарбуванням у вигляді зафарбованих зон відповідно до
даних щодо загальної кількості скинутих забруднювачів по точках
скиду (рис 6). При необхідності біля точки скиду можуть
відображатися кругові діаграми, що відображають вклад кожного
забруднювача у загальне забруднення.

Інформаційна система використовувалась у розрахунках впливу
Краснознам'янської зрошувальної системи на екологічний стан
Чорного моря і може бути корисною для інших об’єктів, що
створюють загрозу екології великих регіонів.
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Рис. 5 Карта дренажу з точками скиду стоків в море

Рис. 6 Фрагмент тематичної карти з розрахунками об’єму скидів
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ПРИНЦИПИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
AGLORITHMIZATION PRINCIPLES OF THE LEGISLATIVE
ACTIVITY IN THE SPHERE OF EKOLOGICAL SAFETY
PROVISION
Власенко Юлія Леонідівна
к.ю.н., асистент кафедри екологічного права
КНУ імені Тараса Шевченка
ulia-v@ukr.net
Досліджується проблема оптимізації законодавства у сфері забезпечення
екологічної безпеки. Розглядаються принципи моделювання та розробки
загально-методичних підходів до побудови оптимізаційних моделей даної
сфери.
The article investigates the issues of legislation optimization in the sphere of the
ecological safety provision. It concerns the principles of modeling and general
methodological approaches toward development of optimization models of this
sphere.
Ключові слова: екологічна безпека, оптимальне законодавство, принципи
моделювання, еколого-правова модель, алгоритм правової моделі.
Key words: Ecological safety, optimal legislation, modeling principles,
ecological – legislative model, legislative model algorithm

Постановка проблеми. Реформування системи законодавства
України у сфері забезпечення екологічної безпеки обумовлено
необхідністю розв’язання однієї з найбільш гострих проблем
сучасності − гарантування екологічно безпечного середовища для
життя і здоров’я людей та забезпечення сталого розвитку економіки.
Наростаючи негативні тенденції свідчать, що в Україні екологічно
гострі локальні проблеми постійно поглиблюються і наближають її до
рівня глобальної екологічної катастрофи.
Важливим фактором успішної реалізації екологічної стратегії
розвитку країни є створення оптимального законодавства у сфері
забезпечення екологічної безпеки, яке спрямоване на якісне
врегулювання суспільних відносин даної сфери. Оптимізація
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законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки – це
системний, комплексний процес, спрямований на вдосконалення
існуючої системи нормативно-правової бази даної галузі на базі
моделювання з урахуванням принципів алгоритмізації, які характерні
для гуманітарних та соціально-правових явищ.
Аналіз останніх досягнень. Наукові дослідження щодо
використання методу моделювання для вивчення специфічних
проблем у сфері законодавства знайшли достатній розвиток у
спеціальній правовій літературі. Це, зокрема, праці О.А. Гаврилова,
Л.Г. Еджубова, Д.А. Керімова, В.Н. Кудрявцева, П.Н. Лєбєдєва, В.А.
Ліванського, С.С. Москвіна, І.Л. Петрухина, М.С. Полєвого, Г.П.
Сєрова в яких метод моделювання розглядався ними не лише як
прийом наукового описування відповідних правових явищ, але й як
важливий засіб проникнення у сутність процесів, що вивчаються. На
жаль, в юриспруденції методи оптимізації практично не
використовуються. Разом з тим, математичне моделювання правового
забезпечення екологічної безпеки з метою побудови оптимального
законодавства є необхідним інструментом, який дозволяє зробити
правильний вибір у достатньо складній політико-правовій ситуаціі.
Отже, метою даної роботи є визначення основних теоретичних та
методико-аналітичних засад забезпечення екологічної безпеки, які
виступають необхідною умовою та можливістю
розробки
оптимального законодавства даної сфери на базі моделювання,
дотримуючись основних принципів алгоритмізації.
За визначенням Т. Куна, кожна теорія в процесі свого розвитку
намагається виштовхнути інші підходи і стати методологією, а потім
перемогти себе у методології – і стати парадигмою [9, с.14]. Таким
чином, створення цілісної теорії, яка розкриває характеристики як
нормативного (правового) порядку, так і соціально-культурного та
еколого-економічного забезпечення необхідно проводити на основі
методологічного синтезу екологічних, правових, економічних та
соціальних факторів.
Сучасне науково-теоретичне знання передбачає формування нової
наукової доктрини забезпечення екологічної безпеки, яка дозволяє
подолати традиційні диспропорції між суб’єктом та об’єктом норм
права, показати їх взаємозв’язок та акцентувати увагу на необхідності
врахування ціннісно-цільових орієнтирів. Комплексний, системний

характер вивчення проблеми обумовлює визначення практичного
зв’язку оптимального поєднання форм існування природи –
суспільства – людини та об’єктивної вимоги щодо забезпечення їх
безпеки.
На жаль, в Україні немає парадигми забезпечення екологічної
безпеки, через те, що теорія стає науковою лише за умови, коли
основні її положення є загальновизнаними, обґрунтованими,
взаємопов'язаними та істинними. Вітчизняна правова наука у сфері
забезпечення екологічної безпеки має суттєві недоліки, пов’язані,
насамперед, з відсутністю загальноприйнятої концепції екологічної
безпеки; неадекватністю мови правової теорії та об'єкту регулювання;
відсутністю дієвого механізму засобів реалізації норм права.
Розглядаючи основні теоретичні засади поняття екологічної
безпеки відповідно до його правового змісту, слід визначити, що
цьому явищу притаманний імовірний характер настання негативних
подій, що створює ризики небезпеки; крім того, йому притаманні
незворотність процесів, що передбачає врахування часу настання
подій, а також мультиплікативний (накопичувальний) принцип ефекту
від системного характеру застосування правових норм даної сфери, які
впливають на вибір конкретних форм оптимізації законодавства.
Треба визнати, що прогресивним напрямом розвитку сфери
забезпечення екологічної безпеки є вплив екологічного права на
соціальні чинники розвитку суспільства [3, с. 32]. Еколого-правова
матерія досить нестабільна. Між правовою наукою та системою
природничих наук є принципові відмінності, які полягають,
насамперед, в тому, що відношення факту до його виміру у
природничих науках є величиною об'єктивною, а в юридичній науці –
суб'єктивною (тлумачення, обґрунтування вибору факту, подальших
логічних процедур тощо). Принциповою методологічною складністю
еколого-правової теорії виступає не наявність суб’єктивного фактору,
а невизначеність, неоднозначне тлумачення подій і явищ. Тобто,
виникає проблема чіткого та однозначного пояснення(інтерпретації)
первинних даних.
Вивчення права методами математичної логіки, зокрема, розвиток
підходів до моделювання формально-юридичних процедур аналізу
тексту нормативно-правового акту у вітчизняній науці має достатньо
тривалу історію [4, с. 74 ]
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Розв’язуючи проблему оптимізації законодавства і підвищення його
ефективності слід орієнтуватись на використання не одного будьякого універсального алгоритму, а на серію різних алгоритмів. З
огляду на це, як справедливо відмічає Н.С. Польовий, випливає
наступний методологічний висновок: принципово неможливо
розробити єдиний алгоритм, який був би коректним для рішення
правових задач будь-якого рівня. Звідси, неможливо дати універсальне
і достатньо чітке визначення самого поняття „алгоритм рішення
правової задачі” [8, c. 197]. Разом з тим, можливо і необхідно виділити
загальні властивості, які повинні мати алгоритм такого типу;
класифікувати правові задачі й алгоритми, які можуть бути
використані для їх рішення, визначити розумні принципи
алгоритмізації юридичної діяльності.
Разом з тим, багато дослідників наголошують на неможливості
побудови єдиної моделі складного соціального явища, до яких
належать і еколого-правові процеси. Тому в цих умовах, на нашу
думку, доцільно дотримуватись концепції макромоделювання,
принцип якої полягає в тому, що із всього надзвичайно складного
механізму системи (наприклад, складної системи державно-правового
регулювання), виділяються лише деякі зв’язки і параметри, які можна
виміряти реально або хоча б дати потенційну експертну оцінку.
Концепція макромоделювання та оптимізації на сучасному етапі не
передбачає побудову універсальної моделі, яка б описувала розвиток
соціальної системи в усій її багатогранності. Мова може йти лише про
окремі часткові моделі, які описують ті чи інші тенденції правового
об’єкту в ідеалізованих умовах. Крім того, моделям соціальноправових явищ неможливо надавати безумовного характеру, як,
наприклад, законам фізики, хімії, математики, бо вони здатні лише
підвищувати до якогось ступеню рівень розуміння явища, що
вивчається.
Побудові оптимізаційної моделі, на нашу думку, повинна
передувати розробка окремих кореляційних моделей, які вивчають
взаємозв’язки між явищами. Наприклад, зменшення рівня
забрудненості через уведення штрафних санкцій; рівень сталого
розвитку економіки (ВВП на одну особу) відносно екологічного
менеджменту, рівня ризику тощо; збільшення екологічних видів флори
та фауни від врахування у законодавстві екологічних чинників та

надання їм переваги; визначення залежності рівня шкідливих викидів
у атмосферу (викиди СО2) від штрафних санкцій або терміну
реалізації закону щодо їх обмеження тощо.
Проблема багатофакторного дослідження різних факторів стає
важливим методологічним прийомом юридичної науки [4,5,7,8].
Враховуючи особливості законодавства у сфері забезпечення
екологічної безпеки, можна розробити багатофакторну екологоправову модель впливу чинників об’єкту дослідження на досягнення
основної мети законодавства у сфері забезпечення екологічної
безпеки. При цьому, слід виходити
з положення, що сфера
забезпечення екологічної безпеки пов’язана з категорією ризику, яка
може бути визначена кількісними параметрами. Це обумовлює
можливість розробки та впровадження відповідної моделі, яка
дозволить науково обґрунтувати необхідність прийняття відповідного
нормативно-правового акту, спрямованого на зменшення екологічного
ризику, на підставі проведення комплексу заходів.
Отже, еколого-правова багатофакторна модель може мати
наступний вигляд:
У = f ( x1, x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 ).
Її слід прочитати наступним чином: зміна (зменшення, уникнення)
екологічного ризику (У) від прийняття відповідного закону залежить
(f) від обмеження (заборони) небезпечної діяльності відповідних
виробництв (x1); рівня забезпеченості нормами та нормативами
екологічного проекту (x2); ступеня охоплення правових норм
експертними висновками (x3); ефективності штрафної санкції за
порушення законодавства (x4); рівня забезпеченості законодавства
відповідною інституціональною інфраструктурою (x5); терміну
прийняття закону (x6); рівня забезпеченості матеріально-фінансовими
коштами (x7); рівня відповідності міжнародно-правовим актам у сфері
забезпечення екологічної безпеки (x8).
Методика аналізу передбачає залучення експертів (фахівців у галузі
екологічного права), які повинні дати оцінку нормативно-правовим
актам за бальною системою. В модель можуть буди включені й інші
фактори відповідно до мети дослідження та специфіки нормативноправового акту. Розв’язання та аналіз даної багатофакторної моделі
дозволять, з одного боку, вибрати пріоритети щодо першочерговості
розробки відповідних законів, а з іншого боку – вкажуть на основні
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фактори, які стримують вдосконалення законодавства у сфері
забезпечення екологічної безпеки.
Висновок. Вищезазначене дозволяє сформулювати наступні
основні вимоги щодо алгоритмізації еколого-правових питань. 1.
Практично неможливо дати універсальне і достатньо чітке визначення
поняття «алгоритм рішення правової задачі». 2. Дотримуючись
концепції макромоделювання, доцільно аналізувати
лише деякі
зв’язки і параметри, які можна виміряти реально або дати їм
потенційну експертну оцінку. 3. Автоматизована система збору та
обробки інформациії можлива тільки в процесі підготовки необхідних
матеріалів, але автоматизація неможлива в розумовому процесі
безпосередньо правотворчості. 4.Електронно-обчислювальні засоби
доцільно використовувати лише тоді, коли еколого-правові процеси
формалізовані (можна записати за допомогою формули у загальному
вигляді). 5. Формалізація законодавчої бази повинна бути технічно
можливою та з правової точки зору доцільною.
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Ключові моменти ІІ Міжнародного семінару «До конференції ООН
«РІО+20»» відображені у даній статті. Зроблено підсумок доповідей
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Key points of the 2nd International Workshop"Towards the UN Conference
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reports and from general results of the Workshop were made..
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Introduction. The year 2012 marks the 20 years since the United
Nations Conference on Environment and Development JUNCED) was held
in Rio de Janeiro. Gradually the problem of sustainable development
appeared at the centre of the world and Ukrainian society interest. A
significant number of conferences and congresses have been organized for
discussing various problematic issues, the purpose of which has been to
analyze the Ukrainian situation, estimate accumulated knowledge since that
time, and give guidelines according to available means in order to direct
Ukraine in the direction of sustainable development.
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Development and implementation of the global, regional and national
development objectives w thin the meaning of sustainable development of
civilization were put forward by the United Nations Organization (UNO),
as the most important task in late XX - early XXI century. These issues are
especially actual and acute for Ukraine, Italy, and Norway. That is why the
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine! hosted
participants in the Second International Workshop "Towards the UN
Conference Rio+20' on the 26th - 27th of April 2012. The first international
Workshop on International Cooperation & Sustainable Management of
Natural Resources" which was held in November 2010, gave impetus for
establishment of close collaboration between Ukraine and Italy on
sustainable development issues. The scientific- educational cooperation
with University of Nordland (Norway) strengthened the foundation of
international partnership in this field and contributed to the creation of a
new alliance. Particularly, thanks to the initiative of Professor Gianfranco
Tamburelli, team leader at the Institute for International Legal Studies f I
SGI J of the Nations Research Council of Italy (CNR), the activity of the
Taras Shevchenko National University of Kyiv coordinated by Professor
Volodymyr A. Zaslavsky, and support of the University of Nordland, the
International Workshop on environmental problems and sustainable
development has already become a traditional one.
The main objective of 2nd International Workshop was to enhance
research on the problem of sustainable development in the eve of the
International Conference which took place on 20th -22nd June 2012 in Rio
de Janeiro ("RIQ+2G") and became one of the most large-scale event of the
United Nations. The General Assembly proposed to hold the Conference
Rio+20 in order to re-mobilize political support for solving issues of
sustainable development, to analyze the results and identify gaps of already
implemented programs, as wall as to react to the new and emerging
problems. The General Assembly stated the two fundamental themes to be
examined n the framework of the Conference: the green economy in the
context of sustainable development & poverty eradication, and the
institutional mechanisms for achieving sustainable development.
Therefore, the main task of the Rio+20 Conference was to encourage
practical steps to achieve results in the field of sustainable development,
which the participants of the Conference successfully fulfillec1. Firstly, 193
countries adopted a final political document of 53 pages long, in which was
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identified the path of international cooperation in the field of sustainable
development. Secondly, governments of all countries, business community
and other representatives of civil society took more than 700 targeted
commitments, which are directed to solve problems in such areas as the
sustainability of energy and transport.
Sustainable development is managed development. The idea of
“sustainable development” was first mentioned in 1986 by the Norwegian
Prime Minister Gro Harlem Brundtland in the Report on: “Our Common
Future” also known as Brundtland Report. From that moment, the mass
media began to use the term “sustainable development”.
Sustainable development is a process of change, in which the use of
natural resources, the right direction of investments, the scientific
development orientation, personal development, and institutional change
are coordinated with each other. They also strengthen current and future
possibilities of satisfying human needs and aspirations. A separate section
of the 2nd International Workshop was devoted to questions of international
cooperation between Ukraine, Italy Norway and other European countries
on the issue of natural resource management for sustainable regional
development, application of information technologies and mathematical
models, methods of decision-making in ecological-economic studies,
exchange of experience in solving the important environmental and climate
change problems.
An important task of Workshop was to interpret the notion of sustainable
development not only as a global concept or a new ideology of the XXI
century, but as necessity of implementation of concrete steps to establish a
balance between appreciation of modern needs of mankind and protection
of the interests of future generations. Here the purpose and objective of the
Second International Workshop clearly corresponds to the declared theme
of the UN Conference on sustainable development Rio+20" This event has
facilitated a series of workshops at the international, national and regional
levels both in the countries-participants of the Kyoto Protocol, and in those
countries that are moving in the direction of introduction its mechanisms. In
Ukraine, in line with the Second International Workshop "Towards the UN
Conference RIO +20 an international forum on: “Environment for Ukraine”
was held to support the Cabinet of Ministers of Ukraine, which was
organized by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine,
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the Ukrainian Center of International Exhibitions, Conferences and Forums,
and the All -Ukraine Environmental League, which shows intensification of
activities on educational, at scientific and national levels.
Main factors that determine sustainable development. A concept of
sustainable development was formed as a merging of the following basic
points of view: economic, social and environmental. No less important is
the political component.
According to this functionality of sustainable development, the work of
the 2nd International Workshop was divided into the following sections:
■ Institutional frameworks for sustainable development and sustainable
management;
■ Green economy in the context of sustainable development,
overcoming of the crisis & energy management for sustainable
development;
■ Transboundary cooperation for sustainable development, protected
areas and ecosystems services;
■ Science and technology for sustainable development & information
technology for sustainable management of ecosystems.
Key points of the 2nd International Workshop in Ukraine. On the
official opening of the Workshop on 26th of April, the Secretary of the
Organizing Committee of the Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Prof. Dr. Volodymyr A. Zaslavsky, congratulated the already
traditional and new participants, spoke with words of encouragement of
cooperation between colleagues and gave the floor to Vice-Rector
(Scientific Research) Prof. Dr. Sergii A. Vyzhva, which, in his turn, pc. d
attention to the importance and the urgency of II International Workshop. In
his opening speech, Vice-Rector (Science & Educational Work) Prof. Dr.
Igor A. Liutiy expressed his gratitude to the foreign guests for cooperation
and desire to develop it. The representative of the Coordinating Council for
Development of Civil Society under the President of Ukraine Alexandra
Rudneva pointed out the necessity of more close collaboration between the
universities and the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine.
The great impetus to the proposed cooperation is the implementation of the
results of scientific research within the National Program on Ecology. The
direct work of the Workshop was started with speech of Prof. Dr.
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Gianfranco Tamburelli, the representative of the Institute for International
Legal Studies of the National Research Council of Italy. His report
emphasized the need for an improved and more effective institutional
framework for sustainable development, which should address the
shortcomings of the cur rent system, promote synergies and coherence, and
build on existing arrangements. He also highlighted that sustainable
development should be given due consideration by the programmes funds
and specialized agencies of the United Nations system and other relevant
entities such as international financial institutions, which should enhance
mainstreaming of sustainable development in their respective mandates and
decision-making processes. A colleague of Mr. Tamburelli, Dr. Pietro
Ragni from the Institute for Chemical Methodologies, in his report revealed
the latest trends in science and technology for sustainable development
connected with studying of Radon radiation and its influence on the people
health.
The Vice-president of the National Academy of Public Administration
under the President of Ukraine, Dr Sergey Romaniuk, after analyzing the
sustainable development on a regional and local dimension, noted that there
are no grounds to expect in the future uniform spatial distribution at the
economic growth in the Ukraine, which has been in a phase of
unsustainable development since its independence. According to the
conclusions of experts, the essential results could not be brought by the
policy, which is often carried out in different countries to reduce distortions
in production and level of life between territorial units by providing only
targeted assistance to less-developed areas. By studying actual problems of
legal and organizational support for the implementation of the principles for
sustainable development in Ukraine, and through the analysis of the causes
and consequences of the absence of a basic law on this matter in Ukraine,
the Head of the Scientific Centre on Energy and Nuclear Law of the V.M.
Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of
Ukraine. Dr. Viacheslav I. Oleshchenko stated the basic principles for
sustainable development into national legislation. He stressed on the
necessity of further acceleration of Ukrainian socio-economic development
on this basis, in order to modernize methodological principles, by taking
into account the international practices, and thanks to it improving the
conditions of people's life, to assert the state authority on the world arena
and to increase the role of Ukraine in solving modern global problems.

The Associate Professor of the Department of Hydrogeology and
Engineering Geology Irina Baisarovich, in the co-report with the Associate
Professor of the Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrography
Andriy Gozhik, analyzed the commitment of Ukraine to preserve and
improve the environmental conditions of water resources in national subbasins of river Danube, and differences between national and international
requirements for investigation of groundwater quality. Also they defined
the complex of institutional and methodological problems, which require
adjustment.
The Associate Professor of the Chair- of International Economical, Mrs.
Sophishchenko, in her analysis of the factors, which hinder the
implementation of joint projects in the framework of cross-border
cooperation of the Ukrainian territorial units, defined the acceptable types
of financing of joint projects the sphere of sustainable development.
The Professor of the Department of Economics Dr. Nadia Grazhevska
focused on analysis of the contradictions of the modern institutional and
organizational mechanisms of the world economic development. These
mechanisms are formed within the neoliberal model of globalization. She
justified the necessity of institutional arrangement of the global economic
environment through building global civil society and increasing
environmental responsibility.
The joint report of the Professor of the Chair of Mathematical
Informatics from Taras Shevchenko National University of Kyiv Dr. Igor
M. Lyashenko and the Associate Professor of the Department of
Mathematical Modeling of Economic Systems of National Technical
University of Ukraine “KPI” Andrii M. Onishchenko outlined the
conceptual model of simulation the problems of ecology-economic
interaction in the framework of the implementation of Kyoto Protocol
policy, ana explained this on the international, national, sectional and
microeconomic research levels. The Head of the Laboratory for
Computational Methods in Mathematics, Faculty of Cybernetic, Taras
Shevchenko National University of Kyiv, PhD in Physics and Mathematics
Oleg B. Stelia gave examples of application of the developed software
based on computer models geographical information systems and databases,
for decision support directed to combating damage effect of water.
Participants Odessa the National Economic University of Odessa, Maryna
D. Baldgi and Dr. Anatolii I. Kovalev, touched upon domestic regulation
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issues on protecting the natural environment. Organizational and economic
elements of the complex regulation of natural resources were considered.
Sergii V Karlashchuk, Ph D. in Agricultural Sciences from the
Department of Ecology and Environmental. Protection of the Educational
and Scientific Centre “Institute of Biology", talked about the history of the
international experience about the introduction of management systems biovariety and came to the conclusion that the proper implementation and
functioning of the system of bio-variety management has an positive impact
on the profitability of the organization, on the public's image, on the ability
to make an important contribution in the protection of global biodiversity
and on the achievement of sustainable development goals. Mykola Chornyi,
Ph.D. in Biological Sciences, researcher of Taras Shevchenko National
University of Kyiv coming from the Kaniv Natural Reserve, highlighted the
role of biosphere reserves as a basis for the sustainable development of the
regions.
Conclusions. The 2nd International Workshop "Towards the UN
Conference Rio+20" was a way of cooperation between member countries
of the Kyoto Protocol interested in development of mutual understanding
and common steps to minimize the ecological effects that can cause danger.
More than 40 participants from Ukraine, representing' leading higher
educational institutions, research institutions and state authorities guests
from Italy and Norway, as well as students and postgraduates from the
Taras Shevchenko National University of Kyiv took part in this Workshop.
The participants of the Workshop made a joint statement on the
necessity of further deepening of scientific and theoretical studies in this
sphere. The proceedings of the Workshop, all scientific results and the
achievements of two days work included, could be used as a base for
further research and cooperation between Italy, Norway and Ukraine on
governmental and educational levels.
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