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КРУГЛИЙ СТІЛ
«НОВІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Порядок роботи
23 травня 2018 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Дзеркальна зала, м. Львів, вул. Університетська, 1.

11.30-12:00 Реєстрація учасників
12:00-12:15 Відкриття круглого столу

Вітальне слово член-кор. НАН України, 
д.філософ.н., проф., ректор 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка,  
Мельник В.П.

Вітальне слово член-кор. НАН України, д.х.н., 
проф., проректор з наукової 
роботи,  Гладишевський  Р.Є.

Вітальне слово декан економічного факультету, 
к.е.н., доц., Михайлишин Р.В.

Кафедрі
економіки
України 25 років

д.е.н., проф., завідувач кафедри 
економіки України Гринів Л.С.

12:55-12:30 Презентація  монографії  професора  Гринів  Л.С.
«Фізична економія: нові моделі сталого розвитку»

12:30-14:50 Виступи учасників. Дискусія та обговорення.
Регламент до 10 хв.
14:50-15:00 Підведення підсумків круглого столу
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УХВАЛА
круглого столу, 

присвяченого 25-річчю 
кафедри економіки України 

імені М. Туган-Барановського, 
на тему:

«Нові моделі економіки сталого розвитку: 
проблеми та перспективи» 

23 травня 2018 р. м. Львів

Круглий стіл «Нові моделі економіки сталого розвитку: проблеми та перспективи»,
присвячений  25-річчю  кафедри  економіки  України,   проведено  за  ініціативою
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка  та  Інституту  сталого
розвитку при Західному науковому центрі МОН і НАН України.

У заході взяли участь представники українських та зарубіжних наукових установ,
вищих  навчальних  закладів,  міністерств,  відомств,  громадських  організацій.  Було
заслухано  доповіді,  присвячені  актуальним  проблемам  формування  нових  моделей
сталого  розвитку  у  контексті  фізико-економічних  поглядів  сучасної  науки  та
визначенню  основних  напрямів,  моделей  і  механізмів  реалізації  національної
парадигми сталого розвиту України на період до 2030 року.

Мета  круглого  столу  полягала  в  обміні  науковою  інформацією  та  узагальненні
результатів  досліджень  з  теоретичних,  методологічних  і  практичних  підходів  до
визначення  траєкторії  сталого  розвитку  України  на  основі  парадигми  сталості  та
безпеки господарювання, сучасних інноваційних підходів, новітніх фізико-економічних
інструментів  підтримки  збалансованого  функціонування  економіки  та  гарантування
екологічної й природно-техногенної безпеки у сучасному соціумі.

У  доповідях  учасників  круглого  столу  з  різних  боків  висвітлені  результати
сучасних  філософських,  економічних,  соціальних  та  екологічних  досліджень  у
проблемній  царині  забезпечення  сталого  (збалансованого)  розвитку  національного
господарства  України  на  принципах  фізичної  економії.  Визначено,  що  наріжним
каменем  реалізації  національної  політики  сталості  є  збалансування  економічної,
соціальної  та  екологічної  складових  господарювання  на  основі  управлінської
технології належного врядування, спрямованої на ефективне використання людського,
інтелектуального та природного капіталу.

Під час засідання обговорено широке коло питань, зокрема, національна парадигма
сталого  розвитку  України;  пріоритети  та  домінанти  раціонального
природокористування в умовах загострення екзогенних викликів, посилення природно-
ресурсних  та  екологічних  обмежень,  поглиблення  інституціональних  перетворень;
формування моделі переходу національної економіки на траєкторію сталого розвитку
до 2030 року.

Відзначено виключну роль інноваційної національної політики землекористування
в умовах децентралізації владних повноважень для ресурсного забезпечення сталого
розвитку  об’єднаних   територіальних  громад,  регіонів  та  держави  в  цілому,  яка
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передбачатиме перехід до формування просторових структур управління природними
активами у вигляді територіальних природно-господарських комплексів.

Учасниками  круглого  столу  наголошувалося  на  необхідності  впровадження
новітньої  філософії  господарювання,  яка  розкривається  у  фізико-економічній
методології  реалізації ідей сталого розвитку.

Вказано на  доцільність поєднання фізичної економії з монетарною економікою у
площині  корпоратизації,  інституціоналізації  та  капіталізації  природно-ресурсних
відносин з метою досягнення цільових орієнтирів сталого розвитку України.

Головна  ідея  усіх  доповідей  полягає  у  необхідності  формування   якісно  нової
дослідницької,  а  звідси -  і  господарської  парадигми сталого розвитку на  оновлених
принципах  і механізмах фізичної економії, обґрунтованих в монографії проф. Гринів
Л.С. «Фізична економія: нові моделі сталого розвитку». Цю парадигму слід втілити в
навчальний  підручник  з  новітньої  фізичної  економії  та  впровадити  в  навчальний
процес  економічних  та  природничих  факультетів  Університету,  а  також  аграрних
університетів України.

Учасники  круглого  столу,  підкреслюючи  актуальність  розглянутої  тематики,
констатують необхідність:

•першочергової і якнайшвидшої розробки національної стратегії сталого розвитку
України на основі рішень і  рекомендацій саміту в Ріо-де-Жанейро у червні 2012 р.  та
Цілей сталого розвитку Саміту ООН для ухвалення Порядку денного в галузі розвитку у
вересні 2015 р. і власного наукового бачення національного концепту сталого розвитку;

•формування  концептуальних  положень  стратегії  щодо  розгляду  збереження
ресурсів землі як основи відтворення духовних, соціальних та економічних процесів,
котрі  забезпечують  сталий  розвиток  України  і  відповідну  екологічну  й  природно-
техногенну безпеку господарювання на принципах належного врядування;

•формулювання просторово-економічної парадигми  втілення національної ідеї в
концепції  сталого  розвитку  як  суверенного  добробуту  з  урахуванням  принципів
розширеного  відтворення   господарства  з  врахуванням  просторових   екологічних
обмежень та національної безпеки України;

•розкриття принципів та цілей сталого розвитку, включаючи: світ без бідності та
голоду, зменшення нерівності,  міцне здоров'я,  якісну освіту,  чисту воду і  санітарію,
відновлювану й недорогу енергію, екологічно чисті міста  і  спільноти, відповідальне
ресурсокористування, протидію зміні клімату, безпечне використання водних об'єктів,
землі  та  лісу,  хорошу  роботу  й  ефективну  економіку,  інновації  та  належну
інфраструктуру, мир і верховенство закону, співробітництво заради сталого розвитку у
моделі переходу національної економіки на траєкторію сталого розвитку до 2030 року.

У  результаті обговорення в аспекті імплементації інноваційної, обґрунтованої на
засадах  фізичної  економії,  траєкторії  національної  парадигми  сталого  розвитку  в
господарську практику запропоновано:
• розробити проект Закону про сталий розвиток  України та  її  регіонів,  в якому

визначити основні нормативно-правові засади імплементації фізико-економічних
підходів до забезпечення відповідного врядування у практиці господарювання в
національній економіці;

• удосконалити чинне земельне, водне, лісове законодавство, Кодекс  України  про
надра,  законодавчі  та  інші  нормативні  акти  у  сфері  використання  природно-
рекреаційних ресурсів та поводження з відходами шляхом внесення положень
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про забезпечення сталого розвитку відповідних природно-ресурсних комплексів
територіальних громад в умовах децентралізації;

• розробити  національне  законодавство  про  корпоративну  діяльність  у  сфері
землекористування,  включаючи  розвиток  корпоративних відносин та  безпеки
природного капіталу на європейських принципах природокористування;

Ухвалу  круглого  столу  рекомендовано  направити  до  Верховної  Ради  України,
Адміністрації  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  вищих  навчальних
закладів  України,  відділень  економіки  Національної  академії  наук  України  та
Національної  академії  аграрних  наук  України  з  метою  розгортання  подальших
досліджень у сфері побудови й імплементації національної стратегії сталого розвитку
України.

Оргкомітет круглого столу
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УДК 330.142: 331.1:519.862

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Артим-Дрогомирецька З.Б., к.е.н., доц.,
доцент кафедри економічної кібернетики,

Подвадцятник Т.І., магістр VI курсу
спеціалізації «Економічна кібернетика»,

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інтелектуальна  власність  стає  визначальним  елементом  інноваційної  моделі
економіки,  перехід  до  якої  зумовить  успіх  підприємств  у  сучасних  умовах
господарювання.

Інтелектуальний  капітал  стає  не  тільки  незамінним  ресурсом  для  втілення
інновацій,  але  так  само  ефективним  управлінським  засобом  розвитку  організації  і
підвищення рівня  конкурентоспроможності  продукції.  У  сучасних ринкових умовах
вітчизняному  підприємству  потрібно  активно  займатися  інноваційною  діяльністю.
Саме її активізація сприяє накопиченню інтелектуального капіталу та інтелектуальних
ресурсів на підприємстві [3].

Інтелектуальний  капітал  розглядається  як  складова  частина  потенціалу
інноваційного  розвитку  підприємства.  Серед  елементів  інтелектуального  капіталу
підприємства основну увагу приділяють знанням, які покладено в основу усіх трьох
його підсистем: 

-  людського  капіталу  (знання,  навички,  досвід,  ноу-хау,  творчі  здатності,
креативний спосіб мислення, моральні цінності, культура праці тощо); 

-  організаційного  капіталу  (знання,  що  втілені  у  патенти,  ліцензії,   ноу-хау,
програми,  товарні  знаки,  промислові  зразки,  технічне  й  програмне  забезпечення,
методи управління, організаційну культуру, корпоративну культуру тощо); 

-  інтерфейсного  (споживчого)  капіталу  (знання,  що  характеризують
взаємовідносини  підприємства  з  його  економічними контрагентами та  контактними
аудиторіями (постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими
установами, органами влади та ін.), інформація про економічних контрагентів, історія
взаємин з економічними контрагентами, торговельна марка (бренд)). 

Лише  узгоджена  взаємодія  людського,  організаційного  і  споживчого  капіталів
формує умови ринкового успіху інноваційної діяльності підприємства  [2].

Сталий розвиток країни в довгостроковій перспективі, залежить від її здатності до
продукування інновацій, що, в свою чергу, значною мірою виявляється в ефективності
управління  знаннями.  Дослідження  Світового  банку  свідчать,  що  структура
національного  багатства  розвинених  країн  виглядає,  в  середньому,  так:  фізичний
капітал  –  16%,  природний  капітал  –  20  %,  людський  капітал  –  64%.  В  Японії  і
Німеччині  останній  показник  досягає  80% [1]. До  того  ж,  розвинені  країни  мають
показник зайнятості населення у сфері науки і технологій – понад 25%, та сукупний
обсяг інвестицій кожної  у знання переважає в середньому 9% від ВВП. За даними
Глобального  інноваційного  індексу,  Україна  займає  14  місце  в  Світі  за  рівнем
продукування знань,  25 –  за  рівнем освіти,  15  – за  рівнем ефективності  інновацій,
проте лише 64 за загальним рівнем інновативності економіки [1].

Основним завданням будь-якого підприємства виступає підвищення його вартості.
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Одним  із  способів  його  досягнення  є  формування  та  ефективне  використання
інтелектуального  капіталу.  Саме  побудова  та  практична  реалізація  економіко-
математичної моделі управління інтелектуальним капіталом може дозволити вирішити
поставлену задачу.

Інструментарій економіко-математичного моделювання є важливим методом для
оптимізації  управління інтелектуальним капіталом на  підприємстві.  Сама реалізація
моделей  надає  пропозиції  у  кількісній  зміні  значень  показників  інтелектуального
капіталу  для  досягнення  поставлених  економічних  цілей  при  врахуванні  певних
критеріїв  оптимізації,  наприклад,  мінімізації  витрат  на  інтелектуальний  капітал.
Застосування  методу  моделювання  є  важливим  елементом  дослідження  аналізу
складових інтелектуального капіталу та факторів, які впливають на його відтворення.

Для  управління  розвитком  інтелектуального  капіталу  важливо  виділити  вплив
кожного фактору на залежну змінну (рівень його відтворення) та визначити щільність
зв’язку між ними. Таку задачу успішно можна вирішити за допомогою регресійного
аналізу  та  лагових  моделей,  які  дозволяють  виявляти  тенденції  у  відтворенні
інтелектуального капіталу у взаємозв'язку з причинами, які їх обумовлюють.

Використання методів нечіткої логіки дає можливість розглянути інтелектуальний
капітал як динамічну і статичну систему, врахувати необмежену кількість показників
інтелектуального  капіталу для  комплексної  оцінки  на  певний  момент,  формувати
комплексний показник  інтелектуального капіталу на рівні  працівника,  підрозділу та
підприємства, що дає змогу полегшити пошук проблемних місць для їх усунення; за
допомогою  імітаційного  моделювання  можна  визначити  вектор  вхідних  показників
інтелектуального  капіталу  для  отримання  необхідної  комплексної  його  оцінки  з
урахуванням  синергетичного  ефекту  як  фактора  підвищення  економічної
результативності діяльності підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГАРАНТУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Боринських В.Д., аспірант 2-го року навчання
економічного факультету,

Львівський національний університет ім. І. Франка

Сьогодні  важливого  значення  набувають  проблеми  формування  результативної
регіональної політики держави, котра має враховувати інтереси усіх суб’єктів регіону
та бути націленою на оптимальне використання ресурсного та виробничого потенціалу
регіону.

Підвищення  рівня  економічної  безпеки  старопромислових  регіонів  є  однією  з
важливих цілей державної регіональної політики України. Вона націлена на зменшення
диференціації  у  рівнях  добробуту  населення  в  регіонах  та  їхнього  соціально-
економічного  розвитку.  Необхідним  є  узгодження  переваг  економічного  розвитку
регіонів  з  відповідними  загальнодержавними  пріоритетами,  що  має  слугувати
міжрегіональній інтеграції та координації господарського розвитку в державі.

Економічна безпека регіону – це здатність регіональної економіки функціонувати
в  режимі  розширеного  відтворення,  тобто  стійкого  економічного  зростання,
максимально  забезпечувати  прийнятні  умови  життя  та  розвитку  особистості  для
більшості  населення.  Економічна  безпека  на  регіональному  рівні  –  це  також
спроможність  економіки  протистояти  дестабілізуючій  дії  внутрішніх  і  зовнішніх
соціально-економічних чинників, а також не створювати загрози для інших елементів
регіону та зовнішнього середовища. Економічна безпека регіону – це діапазон рівнів
економічних і соціальних показників, у межах яких регіон протягом довготривалого
періоду розвивається стійко [1].

Складовими економічної безпеки на регіональному рівні є:
-  виробнича,  яка  характеризується  наявністю  ресурсної  бази,  умовами,  що

забезпечують інтеграційні процеси, сформованістю системи відтворення з урахування
спеціалізації регіону;

- фінансова, що характеризується стійкістю фінансової та регіональної бюджетної
системи, здатністю забезпечити соціально-економічну стабільність і розвиток регіону;

-  науково-технічна  –  динамікою  впровадження  результатів  НТП  у  соціально-
економічну  сферу,  рівнем  модернізації  виробництва,  кваліфікацією  та  чисельністю
персоналу, зайнятого в наукових дослідженнях і розробках;

- соціально-демографічна – рівнем соціальної диференціації суспільства, рівнем
бідності,  депопуляції  населення,  доступності  освіти,  культури,  медичного
обслуговування, житла, послуг зв’язку  тощо;

-  реструктуризація  регіонального  ринку  праці  –  галузевою  регіональною
спеціалізацією, зміною потреби у фахівцях відповідної кваліфікації, рівнем безробіття,
системою завдань і функцій, що реалізовуються спеціалістами;

-  громадська  –  у  відсутності  криміналізації  суспільства,  тіньової  економіки,
корупції тощо;

- продовольча – рівнем забезпеченості регіону продовольством, якістю продуктів
харчування;

-  екологічна  –  її  порушення  проявляються  в  перевищенні  допустимих  норм
забруднення  довкілля,  у  великих  витратах  на  ліквідацію  наслідків  техногенних
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катастроф [2].
Одним з важливих факторів забезпечення сталого розвитку регіону є залучення та

ефективне  використання  інвестиційних  ресурсів.  Це  зумовлено  тим,  що  інвестиції
торкаються усіх сфер господарської діяльності регіону та країни в цілому і створюють
багато  можливостей  для  успішної  реалізації  поставлених  цілей,  досягнення
синенергетичного соціально-економічного ефекту, майбутнього процвітання. 

На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність
активізації  інвестиційної  діяльності,  бо  саме  вона  є  вирішальною  ланкою  всієї
економічної політики держави, яка забезпечує стабільне економічне зростання країни в
цілому та її  регіонів зокрема. Водночас суттєві  структурно-технологічні зрушення в
економіці,  ринковій  та  інформаційно-  комунікаційній  інфраструктурі  вимагають
потужного  фінансового  забезпечення.  Тому  в  умовах  обмеженості  інвестиційних
ресурсів  проблема  визначення  пріоритетності  їхнього  використання  є  досить
актуальною. 
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УДК [332.2:504:368.17]:[551.588.7]

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНОГО
СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Василишин Х.Р., к.е.н.,
асист. кафедри екологічної економіки,

Національний лісотехнічний університет України

Формування  ринку  екологічного  страхування  з  врахуванням  зміни  клімату
безпосередньо пов’язане з реалізацією концепції сталого розвитку, характеризуючи в
інтегрованому вигляді деструктивну спрямованість сучасної господарської діяльності.
Відштовхуючись від того, що на шляху реалізації сталого розвитку зміна клімату за
масштабом  спричиняє  значні  збитки,  важливо  визначити  роль  екологічного
страхування у вирішенні цих проблем. 

Зміна  клімату  безпосередньо  впливає  на  ринок  екологічного  страхування,
оскільки  з’являються  нові  страхові  ризики,  пов’язані  зі  зростанням  кількості
природних  катастроф  (повеней,  ураганів  тощо),  що  може  спричинити  збільшення
страхових  виплат  у  випадку  завдання  збитків  застрахованому  майну  внаслідок
негативних  природних  явищ.  Отже,  очікуване  зростання  збитків  від  зміни  клімату
збільшить попит на державне та приватне екологічне страхування, яке є механізмом
компенсації збитків від природних катастроф. Саме тому страхові компанії могли би
відігравати важливу роль, розробляючи процедури управління платоспроможністю на
основі оцінювання ризику природних катастроф для різних сценаріїв розвитку зміни
клімату та здійснюючи перестрахування цих ризиків.

За даними перестрахової компанії Swiss Re рекордні глобальні страхові збитки від
катастроф природного і  техногенного характеру в 2017 р.  становили  144  млрд дол.
США,  з  них  92  млрд  дол.  США  завдали  збитків  урагани  Харві,  Ірма  та  Марія  у
Північній Антлантиді. Економічні збитки від природних катастроф оцінені в 217 млрд
дол. США [4]. 

Проблеми  розвитку  ринку  екологічного  страхування  в  умовах  зміни  клімату
зумовлені такими чинниками:

- по-перше, збільшення страхових виплат у випадку заподіяння збитків застрахованій
власності, пов’язаних зі зростанням кількості природних катастроф;

- по-друге,  існує  ймовірність  недооцінювання ризиків  екстремальних погодних явищ,
що супроводжує заниження величини страхових премій, які обчислюються на основі
даних про попередні збитки. Тому страховики оцінюють зміни клімату як загрози для
страхової діяльності, а не вигоди. 

Про вплив зміни клімату на страховий ринок свідчить і відсоток страхових виплат
від  природних  катастроф  страховиків  міжнародної  фінансової  групи  «Альянс».
Сьогодні 35-40% всіх застрахованих майнових ризиків складають ризики природних
катастроф,  зокрема,  екстремальних  природних  явищ,  а  саме  ураганів  і  повеней.
Абсолютно очевидним є тісний зв’язок кліматичних змін з потенційною прибутковістю
страхового бізнесу [1]. 

З  огляду  на  зміну  клімату,  збільшаться  страхові  виплати  за  такими  ризиками,
тепловий  стрес  для  клієнтів  і  співробітників,  осідання  ґрунту,  забруднення
навколишнього природного середовища внаслідок повеней. 
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Зміни  клімату  призводять  до  збільшення  попиту  на  нові  види  страхування,
зокрема пов’язані з розвитком низьковуглецевої економіки. Так, у сфері використання
геотермальної  енергії  страхова  компанія  Munich  Re  страхує  ризики,  пов’язані  з
експлуатацією  геотермальних  полів.  Також  страховим  ризиком  може  бути  втрата
доходів виробників енергії з відновлюваних джерел. Зокрема, можна страхувати ризик
того, що вітер буде занадто сильним або слабким. Страхова група «Альянс» страхує
ризики,  пов’язані  з  будівництвом  та  експлуатацією  вітрових  електростанцій  на
морському шельфі [1]. 

Водночас,  для  страхування  ризиків,  пов’язаних  з  впровадженням  нових
технологій,  запропоновані  альтернативні  інструменти  передачі  ризиків:  банківські
гарантії,  застава-депозит,  групи  захисту  від  ризику,  самострахування,  облігації
катастроф,  катастрофічні  фондові  опціони,  свопи  катастрофічного  ризику,  варіанти
страхових  збитків,  перестрахові  сайдкари.  Найбільш  популярним  інструментом  є
облігації катастроф [2, 3].

Страхові  компанії  можуть  стимулювати  впровадження  нових  технологій. Слід
зазначити,  що  вони  можуть  компенсувати  короткотермінові  ризики,  пов'язані  з
використанням застарілих забруднюючих технологій і знизити довготермінові ризики
щодо  надзвичайних  погодних  явищ  за  допомогою  впровадження  страхувальниками
новітніх технологій в галузі енергоефективності та енергозбереження [1].

Упродовж  останніх  років  приватні  страхові  компанії  не  реінвестують  свої
прибутки,  однак  на  умовах  державно-приватного  партнерства  їх  слід  переконати  у
доцільності таких дій, адже збільшення інвестицій у заходи щодо зниження ризиків
можуть  зменшити  в  довгостроковій  перспективі  величину  майбутніх  страхових
відшкодувань [1]. 

Саме  страхові  компанії  значною  мірою  інвестують  у  вивчення  зміни  клімату,
оскільки  наукові  дослідження  допомагають  оцінити  ризики.  Завдяки  зусиллям
фінансового  органу  при  Програмі  ООН  з  навколишнього  середовища,  організації
«ClimateWise»,  дослідження  у  цій  сфері  продовжуються.  Сьогодні  129  страхових
компаній  із  29  країн  стимулюють  науково-дослідну  роботу,  виводять  на  ринок
продукти і послуги, що відповідають кліматичним вимогам, знайомлять інвесторів з
кліматичними ризиками [1].

Висновок.  Зміни  клімату  супроводжують  значні  економічні  ризики  для
страховиків, які полягають у збільшенні страхових виплат, пов’язаних зі зростанням
кількості  природних  катастроф.  Основні  перспективи  розвитку  ринку  екологічного
страхового в умовах зміни клімату полягають у збільшенні попиту на нові страхові
послуги,  пов’язані  з  розвитком  низьковуглецевої  економіки,  які  підтримують
використання  екологічно  чистих  технологій  та  розробленні  нових  підходів  до
оцінювання ризиків настання екстремальних погодних явищ й внесення відповідних
змін у поліси страхування.
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TЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ

Винярська М. Г.,
здобувач кафедри екологічної економіки,

Національний лісотехнічний університет України

На 21-й конференції ООН з питань зміни клімату, що відбувалася в Парижі у 2015
р., був узгоджений текст Паризької угоди [4], яка вступить в силу у 2021 р. Відповідно
до  Паризької  угоди  державами  узгоджено  питання  щодо  необхідності  утримання
зростання  середньої  глобальної  температури  на  рівні  нижче  2°С  (бажано  1,5°С),
збільшення  здатності  адаптації  до  негативного  впливу  зміни  клімату,  гармонізації
фінансових потоків для розв’язання глобальних проблем зі зміни клімату тощо. 

На підставі зобов’язань України щодо скорочення викидів парникових газів (ПГ),
підготовлених відповідно до Паризької угоди (2015 р.), Україна планує не перевищити
до 2030 році 60% викидів ПГ від рівня викидів таких газів у базовому 1990 р.  [3].
Варто зазначити,  що реальні  викиди ПГ в  Україні  у  2015 році  за  даними кадастру
антропогенних викидів ПГ (1990-2015 рр.) на 69% нижче від рівня 1990 р.  [2]. З цього
випливає,  що  Україна  залишає  можливість  підвищувати  рівень  викидів  ПГ,  у
порівнянні із сьогоднішнім рівнем. Така позиція України є необґрунтованою, оскільки
не  базується  на  висновках  наукових експертів  щодо зв’язку  економічного  розвитку
людства та зміни клімату й необхідності  утримання глобального росту температури
шляхом скорочення викидів ПГ; заявлена мета України щодо скорочення викидів ПГ не
передбачає  реального  скорочення  викидів  у  порівнянні  із  сьогоднішнім  рівнем,
незважаючи на те, що економіка України є однією із найбільш енергозатратних у світі і
має  значний  потенціал  енергозбереження  та  скорочення  викидів ПГ;  доведено,  що
економічний розвиток та  скорочення викидів  може відбуватися одночасно за  умови
застосування принципів сталого розвитку [1].

Україна,  як  країна  із  високими  показниками  вуглецеємності  (викидів  ПГ  на
одниницю  продукції)  має  потенціал  щодо  скорочення  викидів  ПГ.  Тому  має  бути
переглянута  ціль  України  щодо  обмеження  викидів  ПГ  для  всієї  економіки  з
подальшим розподілом допустимого обсягу (квоти) викидів ПГ для секторів економіки
та для конкретних підприємств. На встановлення допустимого обсягу (квоти) викидів
ПГ  для  підприємств  впливають  такі  економічні  чинники:  енергоємність  (кількість
викидів  на  умовну  одиницю  продукції);  вуглецеємність  (кількість  викидів  ПГ  на
умовну  одиницю  продукції),  вартість  скорочення  викидів  ПГ;  дохід  підприємства.
Висока кількість викидів на умовну одиницю продукції потребує вжиття заходів щодо
скорочення  викидів,  таким  чином  при  розприділенні  квот  на  викиди  повинна
враховуватися  необхідність  економіко-правого стимулювання скорочення викидів  на
такому  об’єкті.  Підприємства,  які  скорочують  викиди  та  показник  енергоємності  і
вуглецеємності  повинні  отримувати  більшу  кількість  квот  на  викиди.  Накладення
більшого обов’язку щодо скорочення викидів ПГ доцільно здійснювати на об’єктах, де
вуглецеємність  на  одиницю  виробленої  продукції  перевищує  середній  показник  у
галузі.
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Скорочення  викидів  ПГ  забезпечить  екологізацію  економіку  та  досягнення
економічного ефекту для підприємств від вжиття заходів реагування на зміну клімату.

У  сфері  зміни  клімату  показник  економічного  ефекту  доцільно  визначати  в
довготривалому  часовому  проміжку,  оскільки  негативні  наслідки  зміни  клімату  є
довготривалими  та  часто  стають  помітними  через  десятиліття  і  більше.  Тому
пропонуємо розмір економічного ефекту, внаслідок вжиття заходів із запобігання та
адаптації до зміни клімату, визначити за такою формулою:

Ееф = (Внз1 – Впз1) + (Рнз1 – Рпз1) + (Внз2 – Впз2) + (Рнз2 – Рпз2)+…+ (Внзn – Впзn)
+ (Рнзn – Рпзn)

де 
Ееф – розмір економічного ефекту від вжиття заходів із запобігання та адаптації до

зміни клімату; 
Внз –витрати за сценарієм, який не передбачає проведення заходів із запобігання

та адаптації до зміни клімату (визначається за різні періоди часу – 1, 2…n роки); 
Впз – витрати за сценарієм, який передбачає проведення заходів із запобігання та

адаптації до зміни клімату (визначається за різні періоди часу – 1, 2…n роки); 
Рнз  –  дохід  отриманий  при  варіанті,  що  не  передбачає  проведення  заходів  із

запобігання та адаптації до зміни клімату (визначається за різні періоди часу – 1, 2…n
роки); 

Рпз  –  дохід  отриманий  при  варіанті,  що  передбачає  проведення  заходів  із
запобігання та адаптації до зміни клімату (визначається за різні періоди часу – 1, 2…n
роки). 
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УДК 336.7 : 330.341

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК СУЧАСНИЙ
ТРЕНД ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Голубка С.М., д.е.н., проф.,
Міністерство фінансів України

Піцур Я. С., к.е.н., доц.,
Львівський державний університет внутрішніх справ

Голубка Д.С.,
студ. факультету міжнародних відносин,

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інноваційний  розвиток  –  це  першооснова  національного  поступу  у  світовій
системі  господарювання.  Інновації  є  потужним  інструментом  змін,  проте
ефективність  їх  здійснення  залежить  від  багатьох  чинників  –  фінансових,
інституціональних, інтелектуальних, політичних. 

Економіка  України нині  особливо гостро  потребує  інноваційних змін.  Згідно
чинного  законодавства  України,  інновації  –  це  новостворені  (застосовані)  і  (або)
вдосконалені  конкурентоздатні  технології,  продукція  або  послуги,  а  також
організаційно-технічні  рішення виробничого,  адміністративного,  комерційного або
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної  сфери  [1].  З  даної  дефініції  стає  зрозумілою  принципова  сутність
інновацій  –  щось  нове  або  вдосконалене.  Можливості  впровадження  інновацій  є
безмежними. Вони є актуальними для кожної сфери життєдіяльності людини.
 Вважаємо, що даний перелік слід доповнити інноваціями фінансовими, які можуть
бути кризовими або орієнтованими на розвиток. 

Фінансові  інновації  є  специфічним  об’єктом  досліджень  економічної  галузі
знань  –  на  стику  фінансів,  бізнесу  і  державного  управління.  Значна  увага  при
розгляді фінансових інновацій має приділятись безпековому аспекту, оскільки даний
інструмент  часто  є  чинником  нестабільності  внаслідок  прагнення  максимізації
короткострокових прибутків.

У  економічній  літературі  зустрічаємо  різні  підходи  щодо  визначення  суті  та
змісту  дефініції   “фінансові  інновації”.  Вважаємо,  що  найбільш  повним  є  ті,  де
враховується  інституціональнаий  аспект.  На  це,  зокрема,  вказує  Н. Пантєлєєва.
Науковець  зазначає,  що  деякі  дослідники  пов’язують  фінансові  інновації  з
фінансовим  ринком  і  прирівнюють  їх  до  нових  фінансових  інструментів,  а  інші,
враховуючи зростання впливу новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, –
до  нових  технологій;  цілком  доцільним  є  розширення  форм  прояву  сутності
фінансових інновацій (інструмент, процес, інститут) через включення таких форм, як
продукт, технологія, послуга, ринок [2, с. 138]. 

Практика продукування і впровадження фінансових інновацій, як і інноваційної
діяльності  в  цілому,  у  нашій  державі  є  проблемною.  З  одного  боку,  активно
розвиваються  і  поширюються  головні  сучасні  трендові  ознаки  сучасного
глобалізованого  фінансового  простору.  Це  Інтернет-банкінг  і  криптовалюти.  Дані
процеси  поширюються  не  лише  в  бізнес-середовищі,  але  й  серед  населення,
особливо суб’єктів малого бізнесу як представників ІТ-сфери. Разом з тим, на тлі
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таких  серйозних  змін,  для  України  залишаються  актуальними  певні  питання
активізації  фінансових  інновацій.  На  наш  погляд,  вони  мають  пріоритетно
вирішуватись:
1)  у  сфері  впливу  держави,  зокрема  досвід  державного  регулювання  ринку
фінансових послуг на основі моделі «Right touch»;
2) у сфері розвитку інституціонального середовища ( розвиток фінансових інститутів
банківського сектору в умовах, фінансових центрів);
3)  у  сфері  продукування  і  поширення  фінансових  інновацій  (розробка  та
удосконалення  мобільних  додатків  електронного  банкінгу,  поширення  практики
використання електронних гаманців тощо).

Загалом,  стимулювання  фінансових  інновацій  дозволить  більш  ефективно
пробуджувати  інноваційну  активність  суб’єктів  бізнесу  та  орієнтувати  фінансово-
кредитні механізми на прогресивні підходи мобілізації і перерозподілу фінансових
ресурсів у системі національної економіки. 
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завідувач кафедри економіки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Сьогодні  в  Україні  виникла  необхідність  зміни  моделі  розвитку  економіки  від
рентно-сировинної  до  високотехнологічної,  з  пріоритетним  розвитком  галузей
реального сектору, моделі. Однак в процесі зміни цієї моделі необхідно усвідомлювати,
що  економічне  зростання  не  може  супроводжуватись  втратами  людського  та
природного капіталу і зниженням родючості української землі. У цьому контексті на
особливу  увагу  заслуговує  новітня  фізико-економічна  парадигма  сталого
(збалансованого)  розвитку  національної  економіки,  яка  враховує  параметри  фізики
простору  біосфери  Землі,  в  якому  існує  господарство  соціуму,  та  зорієнтована  на
конструювання життєзберігаючої моделі економіки.

Ця  парадигма  дає  змогу  розглядати  всі  економічні  процеси  і  явища у  тісному
взаємозв'язку з енергетично-речовинними та біоінформаційними потоками на поверхні
землі,  а  отже,  дає  можливість  запобігати  втратам  природної  продуктивності
екологічних систем ландшафтів та їх ресурсних потоків. Україна має збудувати таку
модель  економіки  сталого  (збалансованого)  розвитку,  яка  б  водночас  забезпечувала
оптимальну  синхронізацію  процесів  інтелектуалізації,  інформатизації  з  процесами
ноосферизації. Адже в сучасних умовах нестійкого природного середовища та втрат
фотосинтезуючої  здатності  поверхні  Землі  –  економікою  людського  розуму  стає
економіка життя, за В. Вернадським.

Отже,  основними  інноваційними  домінантами  новітньої  фізико-економічної
парадигми сталого( збалансованого) розвитку, є такі:
1. Економіка розглядається вбудованою в простір біосфери Землі, тобто як складна

екологосоціогосподарська  система  (ЕСГС),  в  ядрі  якої  існує   енергетичний
бюджет її  наземної екологічної системи (НЕС).

2. Дослідження  природної  родючості  землі  як  фізико-економічного  активу  та
первинного джерела формування ланцюгів  додаткової  вартості  в  національній
економіці. 

3. Концепція екологічної пропозиції землі та моделювання її функцій;
4. Просторовий детермінізм та парадигма просторової макроекономіки.
5. В макроекономічний аналіз імплементовано закон збереження біомаси та закон

про просторову неоднорідність біосфери В. Вернадського.
6. Обґрунтовано фізико-економічну модель колообігу ресурсів, продуктів, доходів в

національній економіці.
7. Фізико-економічна теорія природного капіталу.
8. Фізико-економічні індикатори сталого розвитку національної економіки.
9. З’ясовано сутність біоенергетичного бюджету (потенціалу) землі та його внесок

у формування ланцюгів додаткової вартості.
10.Нові концептуальні підходи до формування фізико-економічної теорії вартості та

створення відповідної моделі монетарної економіки.
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Отже,  виходячи  з  постулатів  новітньої  фізико-економічної  парадигми  сталого
(збалансованого) розвитку національної економіки , запропоновано такі орієнтири його
стратегічної канви:

–  Національна  економіка  України  розглядається  як  цілісна
екологосоціогосподарська система (ЕСГС), потенціал самоорганізації якої може бути
реалізованим лише за умови забезпечення стійкості  її  наземних екологічних систем
(НЕС) . Сьогодні за індексом збереження НЕС Україна посіла 117 місце серед 132 країн
світу (Environmental Performance Index).

–  Збереження ресурсів землі  та її родючості є ключовим завданням в контексті
збереження  економічного  суверенітету  держави.  Тому  державна  політика   сталого
розвитку має бути спрямована на забезпечення бездефіцитності не лише державного
економічного бюджету, але і енергетичного бюджету земної поверхні. Тому повинна
враховуватись нова функція відтворення біомаси ґрунтів агроландшафтів – функція їх
екологічної пропозиції.  В Україні  біологічна продуктивність землі знижується через
виснаження  ґрунтів  та  деградацію  ландшафтів,  які  є  антропогенно  переобтяжені.
Сьогодні лише на 7% загальної території агроландшафтів збережено умовно природні
умови функціонування. Водночас до активного сільгоспобробітку залучено біля 71 %
території України (при світових нормах 30-33%).

В процесі  державного регулювання сталого розвитку національної  економіки в
Україні мають братись до уваги просторово-розмірні форми сталого господарювання,
які враховують межі розширеного відтворення локальних (територіальних) ЕСГС.

Всі позитивні зміни на шляху до сталого розвитку національної економіки слід
розглядати як  інноваційні  суспільні  блага,  що надають значні  конкурентні  переваги
Україні.
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ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Громова А. М., студентка,
Слюсарева Л. В., к.е.н., доцент,

Університет державної фіскальної служби України

В  умовах  глобальних  дисбалансів  постало  питання  формування  ефективної
економіки крізь призму сталого розвитку, фіскальні інструменти, в даному контексті
застосовуються  як  макроекономічні  стабілізатори,  що  зумовлює  їхнє  активне
використання для стимулювання стабільного економічного зростання, зокрема пошуку
джерел  виходу  з  кризи,  боротьби  з  інфляцію,  забезпеченням  належного  життєвого
рівня населення та стимулювання розвитку виробництва. 

Система збору та обов’язкових платежів в Україні  сьогодні  перебуває на стадії
реформування,  зокрема  перехід  на  електронне  адміністрування  податкових
зобов’язань. Адже цей рівень розвитку на якому зараз перебуває фіскальний механізм,
сигналізує  про  недосконалість  методологічних  засад,  що  негативно  впливає  на
формування бюджетних ресурсів держави. 

Питанню адмініструванню податків і  зборів присвячений розділ II  Податкового
кодексу  України  (ПКУ),  проте  у  ньому  невизначено  термін  електронного
адміністрування загалом, ця дефініція є добре розкрита в праці А. Новицького, вчений
дає  таке  визначення:  електронне  оподаткування  –  це  нормативно-врегульована,
динамічна, економічно обґрунтована й доцільно синтезована система автоматизованого
встановлення податкового зобов’язання, визначення податкової бази, обліку платників
податків,  підготовки  і  подачі  електронної  звітності  та  інших  складових
адміністрування податків [1]. Загальна системи електронного оподаткування, на думку
Новицького  повинна  будуватися  з  таких  складових:  податкова   звітність,   повна
автоматизація  визначених податкових  зобов’язань, автоматизація  адміністрування,  та
інші  податкові відносини. 

Починаючи з 2011 року, після прийняття ПКУ, платники податків мають більше
можливостей щодо подання податкової звітності, що передбачає як подання звітностей
в  паперовому  вигляді  так  і  електронним  шляхом.  Подання  податкової  звітності  в
електронному  вигляді  дозволяє  зменшити  паперовий  документообіг,  скоротити
накладні витрати, спростити процедуру подання звітності.  З огляду на перечисленні
переваги електронної форми подання звітності більшість платників податків перейшли
в електронний режим (включаючи той факт,  що для деяких груп платників податку
подання звітності в електронному режимі є обов’язковим). До прикладу, в Львівській
області Личаківського району, де нараховується станом на 01. 01. 2018 року юридичних
осіб – 7059 та фізичних осіб-підприємців – 7022 особи; на електронний режим подання
податкових звітностей перейшло 70 % платників податків, що становить 9857 осіб від
загальної кількості платників податків.

Автоматизація  податкових зобов’язань  також має  вагоме  значення  в  спрощенні
адміністрування податкових зобов’язань для суб’єктів господарської діяльності.  Так,
починаючи з 2015 року введено обов’язкове подання податкової звітності з податку на
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прибуток в електронній формі. Як зазначає інформаційне агентство УНІАН, Державна
казначейська служба України з 2018 року планує впровадити систему сплати податків і
зборів  через  єдиний  рахунок,  з  розподілом  платежів  за  окремими  рахунками
самостійно на  базі  звітності  платника податків  [2].  Це говорить про те,  що згодом
платники податків  зможуть проводити розрахунки за  кожним окремим  податковим
зобов’язанням в електронному режимі.

Автоматизація  податкового  адміністрування  з  позицій  А.  Новицького  має  за
основу  контролюючу  функцію  фіскальних  органів,  адже  майже  60  %  функцій
податкових інспекцій полягають у здійсненні податкового контролю щодо своєчасності
подання платниками податків податкової звітності, правильності визначення об’єктів
оподаткування, обчислення й сплати податків. В свою чергу можна стверджувати, що
камеральні перевірки електронних звітностей, що їх подають платники податків можна
назвати  початком  автоматизації  контролюючої  функції  фіскальної  служби,  проте
адміністрування в цілому, включаючи і консультації на думку Ю. Васюка  будуть більш
ефективні при вдосконаленні відносин із платниками шляхом переходу їх на онлайн-
режим співпраці [3].

 Отже,  механізм  електронного  адміністрування  податків  є  класичним  явищем
управління процесом оподаткування в який фіскальна політика України намагається
еволюціонувати.  Застосування  інформаційних  технологій  у  фіскальному  механізмі
дозволить  здійснювати  збір  уставлених законодавством платежів  більш оперативно,
якісно і, що саме важливе, прозоро.
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ КОНСОРЦІУМУ У СФЕРІ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Дідович І. І., к.е.н., доцент,
Національний лісотехнічний університет України

Консорціум  як  правило  створюється  різними  підприємствами  у  формі
тимчасового добровільного об'єднання з метою вирішення конкретних завдань у сфері
реалізації  значних цільових програм та проектів (  у  тому числі:  науково-технічних,
будівельних,  природоохоронних  та  інших).  Консорціум  також  доцільно  створювати
стосовно для реалізації  конкретної державної  програми спільними зусиллями групи
підприємств  будь-якої  з  форми  власності.  Доволі  перспективним  є  створення
міжнародного консорціуму у сфері туризму.

До  консорціуму  можуть  об'єднуватися  і  великі,  і  дрібні  підприємства,  що
бажають  взяти  участь  у  проекті,  але  не  володіють  самостійними  можливостями.
Членство в консорціумі визначено як добровільне, вийти з консорціуму можна в будь-
який момент. Підприємство - учасник консорціуму, яке входить в консорціум, може
бути одночасно членом декількох консорціумів одночасно.

Оскільки це об'єднання тимчасове, то воно не отримує прав юридичної особи,
хоча об'єднані  в  концерн підприємства  залишаються юридичними особами в  формі
акціонерного товариства або торгового товариства.

Діяльність  консорціуму  може  бути  короткотерміновою,  або  носити
довготривалий характер.

Хоча  учасники  консорціуму  не  втрачають  своєї  юридичної  та  господарської
самостійності,  дана форма об’єднання (інтеграції)  компаній володіє  фактично усіма
перевагами юридичної особи.

За  звичай  після  виконання  завдань  консорціум припиняє  свою діяльність  або
реорганізовується  в  інший  вид  об'єднання,  тобто  при  тривалому  функціонуванні
консорціум  може  бути  перетворений  в  більш  складну  інтегровану  економічну
макроструктуру [1]. Консорціуми бувають закритими і відкритими. При закритій формі
консорціуму  компанія-замовник  укладає  контракт  з  кожним  учасником  окремо.  У
випадку  створення  відкритого  консорціуму  всі  його  безпосередні   учасники
підпорядковуються загальному лідеру (в частині, що стосується цілей консорціуму) й
несуть  солідарну  відповідальність  за  зобов'язаннями  консорціуму,  але  виключно  в
межах дольової участі [2].

Крім того у Господарському кодексі чітко передбачено можливість формування
(утворення)  інших  форм  об’єднань  підприємств,  що   передбачено  чинним
законодавством України.

Господарським кодексом передбачено, що підприємства - учасники об’єднання
підприємств  повністю  зберігають  статус  юридичної  особи,  на  що  не  вливає
організаційно-правова  форми  об’єднання,  відповідно,  на  них  поширюються  усі
положення Господарського кодексу й цілої низки інших законів України, які регулюють
діяльність підприємств.

У таблиці 1 наведено визначення консорціуму.
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Таблиця 1.
Визначення консорціуму

№ Визначення Джерело інформації
1 Консорціум  –  це  тимчасове  статутне  об'єднання

підприємств  для  досягнення  його  учасниками  певної
спільної господарської мети (реалізації певних цільових
програм,  науково-технічних,  будівельних  проектів
тощо).. 

Стаття 120 
Господарського кодексу 
України.[1]

2 Одна  з  форм монополій,  об'єднаних  на  підставі  угоди
групи  банківських  або  промислових  монополій  для
здійснення  спільних  великомасштабних  фінансових
програм. 
Об'єднання  підприємств,  фірм,  організацій  для
проведення  взаємовигідних  спільних  координованих
великомасштабних  комерційно-підприємницьких
програм (операцій) з метою одержання прибутку.

Економічна енциклопедія
[3]

3 Об'єднання групи монополістів (переважно банківських)
для  здійснення  значних  фінансових  або  комерційних
операцій

Словник української 
мови: в 11 томах. — Том 
4, 1973. — Стор. 265. [4]

На  завершення  слід  зазначити,  що  у  жодній  з  країн  світу  немає  спеціального
нормативного  регулювання  договору  створення  консорціуму.  Низка  рекомендацій
стосовно  укладення  договору  створення  консорціуму  викладена   в  рекомендаціях
стосовно  укладання  контрактів,   розроблених  Європейською економічною комісією
ООН в 1973 і 1979 роках [5].

Прикладом  успішної  діяльності  консорціумів  в  туристичній  сфері   є  American
Express, Carlson Wagonlit, BCD Travel [7].

Умови  створення  та  діяльності  консорціумів  узгоджуються  між  готелями,
туристичними агенціями перевізниками та іншими учасниками. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Господарський Кодекс України.
2. Шершньова З.Є. Стратегічне управління :  підручник. - Вид. 2-ге, [перероб. та

доп.] / З.Є. Шершньова. - К. : Вид-во КНЕУ, 2004. - 699 с.
3. Економічна енциклопедія  http://slovopedia.or
4. g.ua/38/53402/380836.html
5. Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 265.
6. Васильев  Е.А.  Гражданское  и  торговое  право  капиталистических  государств.

Издательство:  М.:  Международные  отношения,  издание  3-е,  перераб.  и  доп.,
1993.

7. https://www.tripsavvy.com/what-is-a-consortium-3252390
8. https://www.newswire.ca/news-releases/carlson-wagonlit-travel-and-american-

express-global-commercial-card-sign-preferred-supplier-agreement-536428271.html

23

https://www.tripsavvy.com/what-is-a-consortium-3252390
http://sum.in.ua/p/4/265/1
http://slovopedia.org.ua/38/53402/380836.html
http://slovopedia.org.ua/38/53402/380836.html


УДК [630*611:340.12.002](477)

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ У СФЕРІ

СТАЛОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

І. А. Дубовіч, к.геогр.н,
доцент кафедри екологічної економіки,

Національний лісотехнічний університет України

Охорона, використання і відтворення лісових ресурсів становлять одну з найбільш
актуальних  еколого-економічних  проблем  у  прикордонних  регіонах  України  та  її
сусідніх держав. 

У наш  час,  коли  державна  політика  України  спрямована  на  вступ  до  ЄС  та
децентралізацію  влади,  а  транскордонне  співробітництво  у  сфері
природокористування,  в  т.ч.  лісокористування, є  одним  з  важливих  засобів  у
євроінтеграційному  процесі  й  основним  механізмом  практичного  впровадження
європейських стандартів,  реалізація концепції сталого лісокористування на прилеглих
до кордону територіях України та країн-сусідів є особливо актуальною. Транскордонне
співробітництво  є  інструментом,  покликаним  сприяти  розширенню  міжнародної
співпраці та реалізації концепції сталого розвитку.

Упродовж  останніх  років  у  прилеглих  до  кордону  України  регіонах  виникло
чимало  серйозних  проблем  у  сфері  охорони,  використання  й  відтворення  лісових
ресурсів,  які  в  наш  час  складно  вирішити.  Ці  проблеми,  спричинені  людиною
безвідповідальним ставленням до лісових ресурсів і безмежним бажанням збагачення в
будь-який спосіб, призвели у багатьох прикордонних регіонах України до виснаження
лісових ресурсів, великомасштабних біологічних втрат тощо [2].

У нинішніх умовах розвитку виробництва і  зростання масштабів господарської
діяльності  у  прикордонних  регіонах  України  і  сусідніх  держав  суспільство
використовує  дедалі  більше  лісових  ресурсів  і  посилює  антропогенний  тиск  на
довкілля.

Враховуючи  те,  що  на  прилеглих  до  кордону  України територіях  тенденції
деградації лісів будуть поглиблюватись, необхідно перейти до нової, більш ефективної
еколого-економічної системи лісокористування. 

Практика показує, що сьогодні  неефективно  діє  розроблена законодавча база та
принципи і критерії приведення лісового господарства у відповідність до засад сталого
лісокористування. 

У наш час основні проблеми нераціонального використання лісових ресурсів та
неефективна їх охорона й відтворення у прикордонних регіонах України та сусідніх
країнах пов’язані з недостатнім розумінням у суспільстві пріоритетів щодо збереження
природного  довкілля  та  переваг  сталого  лісокористування [2]. У  зв’язку  з  цим
вирішення  складних  завдань  у  лісовому  секторі  на  прикордонних  територіях
потребують:  формування  нового  еколого-економічного  світогляду;  нових  морально-
етичних  пріоритетних  цінностей;  нового  економіко-правового  регулювання  щодо
забезпечення концепції сталого лісокористування. 

На  нашу  думку,  забезпечити умови сталого лісокористування  у  прикордонних
регіонах держав-сусідів можливо лише шляхом екологізації економіки та екологізації
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освіти [1], спрямованої на підготовку фахівців для сталого розвитку.
Проблеми екологізації економіки у прикордонних регіонах України залишені поза

увагою вищих ешелонів державної влади.
В Україні необхідність і передумови екологізації економіки та екологізації освіти з

метою  підготовки  фахівців  для  сталого  розвитку  відображені  в  ряді  нормативно-
правових актів: Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(від  26.06.1991 р.)  [3]; Законі  України  «Про  Основні  засади  (стратегію)  державної
екологічної політики України на період до 2020 року» (від 21.12.2010) [5] та ін.

Україна  повинна  докладати  чимало  зусиль  для  налагодження  ефективної
транскордонної  співпраці,  спрямованої  на  стале  лісокористування  у  прикордонних
регіонах України та сусідніх країн. 

У наш час не завжди існує доступ до повної та достовірної інформації про стан та
використання лісових ресурсів на прилеглих до кордону територіях сусідніх держав. У
зв’язку  з  цим потрібно створити  ефективну систему транскордонного управління  й
контролю у сфері охорони природних ресурсів (лісових, водних, земельних та ін.). Це
дасть змогу вирішити чимало міждержавних проблем у сфері лісокористування. 

Для  належного  забезпечення  охорони,  використання  і  відтворення  лісових
ресурсів на прилеглих до кордону територіях держав-сусідів доцільно створити спільні
науково-дослідні  центри  сталого  розвитку  та  налагодити  систему  транскордонного
управління,  контролю  і  моніторингу  у  сфері  лісокористування,  які  б  узгоджували
інтереси держав-сусідів та відповідали принципам сталого розвитку. 

З  наведеного  можна  зробити  деякі  висновки:  основні  еколого-економічні
проблеми транскордонного співробітництва у сфері лісокористування між Україною та
суміжними  країнами  пов’язані  з недостатнім  розумінням  у  суспільстві  пріоритетів
щодо збереження природного довкілля та переваг сталого лісокористування; перехід до
сталого  лісокористування у прикордонних  регіонах  України  та  сусідніх  державах
неможливий  без  екологізації  економіки  та  екологізації  освіти  з  метою  підготовки
фахівців  для  сталого  розвитку;  вирішення сучасних  еколого-економічних  проблем
лісокористування  на  транскордонному  рівні  між  Україною  та  сусідніми  країнами
потребує належної еколого-економічної компетентності населення; створення спільних
науково-дослідних транскордонних центрів сталого розвитку України і сусідніх держав
дало  б  можливість  ефективно  використовувати  науковий  потенціал  прикордонних
регіонів  України  та  держав-сусідів щодо  практичної  реалізації  концепції  сталого
лісокористування у прилеглих до кордону регіонах на принципах демократизації  та
децентралізації влади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Дубовіч  І.А.  Екологізація  освіти  та  економіки  –  шлях  до  практичної реалізації

концепції сталого розвитку в Україні / І.А. Дубовіч // Наукові праці Лісівничої
академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Камула, 2015. – Вип. 13. – С.
155-159.

2. Dubovych  I.A.  Current  problems  in  cross-border  cooperation  of  Ukraine  and
neighboring countries in the field of sustainable forest management / I.A. Dubovych //
Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ
НЛТУ України. 2017. Вип. 27(8). – С. 88-91.

3. Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»  (від
25.06.1991  р.)  [Електронний  ресурс]. –  Доступний  з

25



http://www.rada.gov.ua.http://www.rada.gov.
4. Закон  України  «Про  транскордонне  співробітництво»  (від  24.06.2004  р.)

[Електронний ресурс]. – Доступний з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
5. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики

України  на  період  до  2020  року»  (від 21.12.2010  р.)  [Електронний ресурс].  –
Доступний з http://www.rada.gov.ua.

26

http://www.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
http://www.rada.gov/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


ПСИХОЛОГІЇ БІЗНЕСУ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Наталія Жигайло, доктор психологічних наук, професор
Львівський національний університет імені Івана Франка

Актуальність  проблеми. Сучасний  ринок  праці  переповнений  новітніми
технологіями,  інноваційними  ідеями,  креативними  умовами,  однак,  потребує
людського капіталу в  досягненні  поставлених цілей.  Зокрема,  молодих талановитих
фахівців,  наділених  фаховими  знаннями,  комунікативними,  лідерськими,
організаторськими здібностями тощо.

Новітній напрям - психологія бізнесу, який виник на перетині низки дисциплін,
насамперед, психології,  соціології  та економіки, під впливом процесів соціального і
економічного розвитку суспільства покликаний сприяти вирішенню актуальних питань
сучасності.  Зокрема,  зростає  затребуваність  тих  напрямів  психологічної  роботи,  які
пов’язані  з  психологічним  супроводом  діяльності  різноманітних  бізнес-структур.
Сьогодні багатьом організаціям (компаніям, фірмам, підприємствам), які займаються
виробництвом  і  продажем  товарів  та  послуг,  для  підвищення  ефективності  роботи
необхідні бізнес-психологи, які добре розуміють особливості сучасного бізнесу та роль
людського фактора у досягненні поставлених цілей,  здатні  спрямовувати активність
керівників і персоналу на подолання труднощів, підвищення конкурентоспроможності
та розвиток організації. Для фахівців, які будуть здійснювати психологічний супровід
роботи  бізнес-організацій,  важливо  бачити  усю  багатоплановість,  складність  і
суперечливість бізнесу. 

Виклад  основного  матеріалу.  З  цією  метою  Львівському  національному
університеті імені Івана Франка започаткована освітня програма «Психологія бізнесу
та  управління»  для  підготовки  фахівців  з  психології  міжособистісного  та  ділового
спілкування,  бізнес-консультування,  психологічної  оцінки  персоналу,  управління
персоналом, організаційної поведінки та прикладної етики, профілактики професійних
деформацій, гендерних відмінностей в сфері управлінської діяльності; медіапсихології,
психології  реклами  та  PR,  іміджмейкінгу,  методології  маркетингових  досліджень,
соціального маркетингу тощо.

Випускники спеціалізації  «Психологія бізнесу та управління» можуть займати
посади:  бізнес-психолог,  психолог-тренер,  психолог-консультант;  психолог-
психометрист в системі підприємницької, фінансово-економічної, торговельної сфери,
приватного сектора,  коуч,  консультант  із  психології  управління та  комунікацій,  PR-
менеджер, HR-менеджер, рекрутер, креативний директор, викладач психології бізнеcу
та менеджменту.

Нещодавно  у  Львівському  національному  унівесрситеті  імені  Івана  Франка
відбувся Кар’єрний Марафон «ОСВІТА. БІЗНЕС.  ПСИХОЛОГІЯ».  Унікальність цієї
події у поєднанні зусиль університетів, науковців, бізнесу та міжнародних експертів
навколо ідеї вдосконалення змісту освіти, покращення готовності випускників ЗВО до
умов сучасного ринку праці тощо. Особливий акцент марафону – психологія бізнесу як
освітня програма та розвиток назвичайно важливих для успішної кар’єри особистісних
компетенцій студентів (т.з.  soft skills).  Cтартував марафон низкою тренінгів відомих
тренерів,  на  яких  студенти  опановували  майстерність  ораторства,  вдосконалювали
навички комунікації та роботи у команді, розвивали емоційний інтелект. Кульмінацією
заходу  була  Міжнародна  науково-практична   конференція  «Психологія  бізнесу  та
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управління:  виклики  сьогодення»  (16-17  березня  2018  року),  до  якої  долучилися
експерти з 10 країн – України, Австрії, Німеччини, Литви,  Польщі, Фінляндії, Грузії,
Йорданії,  Таджикістану,  Канади та  науковці  з  20 університетів.  Також  наш проект
«Психологія  бізнесу та управління» плідно співпрацює із  Львівською регіональною
бізнес-платформою, регіональною радою підприємців у Львівській області, комітетом
Освітньої та кадрової політики Львівської Торгово-промислової палати тощо. 

Перспективою подальших напрацювань є створення усіх необхідних умов для
успішного  формування та розвитку у студентів спеціальності  «Психологія бізнесу та
управління» особистісних  та  професійних  компетенцій  (soft  skills),  затребуваних
роботодавцями,  для підготовки до працевлаштування у бізнес-організаціях. Для цього
слід розпочинати підготовку цілеспрямовано, починаючи із першого року навчання у
ЗВО.

Якщо на мить відійти від академічного викладу тез, то зрозуміло, що в розрізі
«психологія бізнесу» кожного бізнесмена,  студента-початківця чи іншої  особистості
цікавитиме питання: «Як досягти успіху в бізнесі?»
Входження  в  бізнес  і  його  розвиток  здійснюється  у  певному  психологічному  та
соціокультурному  середовищі.  На  ефективність  психологічного  супроводу  бізнесу
впливає низка чинників,  серед яких важливу роль відіграють знання про специфіку
самої бізнесової діяльності та індивідуальні особливості особистості бізнесмена. Для
проведення ефективних навчальних занять із  студентами спеціальності  «Психологія
бізнесу  та  управління»  слід  враховувати,  яким  чином  люди  уявляють  собі  успіх  і
успішність.  Під  поняттям  «успіх»  розуміємо  об’єктивні  досягнення  в  конкретній
діяльності  і  в  житті  в  цілому,  а  поняття  «успішність»  відображає  суб’єктивне
переживання та умови досягнення успіху. 
Успіх не є ключем до щастя. Щастя — ось ключ до успіху. Якщо ви любите те, що
робите, ви будете успішним. ( Альберт Швейцер) Єдиною справжньою ознакою успіху
є займатися улюбленою справою, тим що приносить тобі щастя.  (Альфред Метью).
Немає шляху до успіху. Успіх - це шлях.

Психологічні  дослідження дозволяють  виявити  існуючі  в  суспільстві  усталені
уявлення  про  успіх  і  успішну  людину,  бажані  образи  ідеалу  успіху  та  прототипи
успішної  особистості.  Так,  за  сучасними  даними,  ідеальна  успішна  людина —
цілеспрямована,  товариська,  розумна,  матеріально  забезпечена,  відповідальна.
Характеризуючи  ідеальну  успішну  людину  акцент  робиться  на  особистісних
характеристиках,  на  способах  досягнення  успіху,  а  не  на  конкретних  результатах
діяльності та інших проявах успіху.  Образ реально успішної  людини включає в себе
матеріальне  забезпечення,  благополучну  сім’ю,  кар’єрний  ріст,  досягнення
поставлених цілей, наявність престижної роботи, високий соціальний статус, наявність
дітей, статус керівника, власний бізнес тощо.

Сучасними  вченими  [2;  3;  4;  5]  представлена  типологія  уявлень  про  успіх  в
залежності від типу відповідальності, зокрема виділяють: оптимально відповідальний
тип; виконавчий  тип; ситуативний; егоїстичний та функціональний.

Важливим чинником успішності  в  бізнесі  є  мотивація  досягнення.  Мотивація
досягнення - це психогенна потреба; вона є ключовим джерелом в досягненні успіху. 
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Мотиваційні чинники досягнення успіху

Успіх

Мотивація досягнення
Контроль, який сприймається
Автономія, можливість вибору

Віра у свій успіх
Позитивний зворотній зв’язок
Потреба бути компетентним

Власний досвід досягнень в діяльності; досвід інших людей (непрямий досвід) та
вербальне переконання є важливими елементами на шляху до успіху.

Невід’ємною частиною успіху в бізнесі є довіра. Чим важливішою є угода, тим
більш необхідною є довіра. Діловий партнер, що не викликає довіри — це ненадійний,
непорядний, закритий у спілкуванні, некомпетентний, нелояльний, непередбачуваний
партнер.  Ступінь  та  роль  міжособистісної  довіри  у  бізнесі  має  велике  значення.
Втратити довіру - це втрати кредити, клієнтів. Тому українські підприємці, бізнесмени
мусять працювати згідно з морально-етичними принципами, як це було з діда-прадіда,
тобто використовуючи Закони Божі, в яких і віра, і довіра, і надія. Чесний бізнес - це не
міф,  а  реальність.  Створення  нормальної,  цивілізованого,  ділового  середовища
починається із самого себе та зі свого найближчого оточення. Для цього важливим є
формування  духовності  бізнесмена.  Духовна  особистість  бізнесмена  -  це  така
особистість,  яка  вкладає  зміст  у  всяку  справу:  чи  то  творення  держави чи  садіння
грядки.. (притча про трьох робітників). Багатий не той - хто має, а той – хто дає! (Св.
Іван Павло II) Кожен бізнес-це служіння. Для того, щоб він процвітав, необхідно знати
свою унікальність і цінність того, що робите. Чим значнішу цінність пропагуєте, тим
більше  ресурсів  отримаєте.  (Роман  Кушнір)  Якщо  бізнес  перестає  служити  –  він
перестає бути бізнесом (вл.Володимир Груца).  Під феноменом  «духовна особистість»
розуміємо таку особистість, в якій горить іскра Божества; яка в своїх думках і вчинках
опирається на Закон Божий; яка в своєму житті керується постулатом: «Я працюю на
Вічність!, а не просто вічно працюю!» Тому,  першочерговим наповненням особистості
бізнесмена має бути духовність —  основною його діяльності.

Нещодавно,  в рамках  робочого  візиту  до  Львова,  наш Святоюрський  пагорб,
Митрополичі палати та крипти Собору відвідав Прем'єр-міністр України Володимир
Гройсман, де в книзі відгуків здійснив запис: «Духовність – основа сильної успішної
Великої України!» (В. Гройсман, 8.02.2018 р.)

Характеристики успішної людини на думку Богдана Гаврилишина:
Креативність Щоб бути креативним, потрібно зберегти в собі трохи дитинства,

дитячих мрій та фантазій. Мрія Починати потрібно з мрії, а не з якогось бізнес-плану.
Виходити за рамки звичайного, дивитись на ситуації та проблеми з іншої, незвичної
точки  зору.  Допитливість Постійно  вчитись,  дізнаватись  щось  нове,  займатись
самовдосконаленням  у  всіх  напрямках,  будувати  основу  для  перспективного
майбутнього.  Успішна,  ефективна  людина  все  життя  вчиться.   Сильна  воля  і
самодисципліна  Потрібно навчитися робити те, що ти повинен робити, що корисно
робити, радше ніж тільки те, що хочеться робити. Завжди вірити в свої сили і в свою
мрію Продовжуйте мріяти про великі і навіть недосяжні на перший погляд речі.

Елізабет  Гілберт,  письменниця.  «Успіх,  невдача  і  привід  продовжувати
творити». Якщо колись-якось велика невдача чи великий успіх розірвуть ваш зв'язок з
вашим корінням, тоді ваш обов’язок – знову знайти шлях до свого коріння. Єдиний
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спосіб  відновити  цей  зв'язок: засукати  рукави  і  робити  свою  справу  старанно  і
віддано, з повагою і шаною. Не важливо, що саме ви робите, нехай вами керує любов.
Ваше  коріння  –  це  те,  на  що  ви  спрямовуєте  свою  енергію  з  такою  вражаючою
відданістю, що кінцеві результати вже не мають великого значення.  (Для мене цим
корінням завжди була робота письменниці. Елізабет Гілберт)

Узагальнюючи,  подаємо  порівняльну  характеристику  психологічних  ознак
успішних та неуспішних в бізнесі особистостей:

Психологічні ознаки успішних та неуспішних особистостей
Психологічні ознаки успішних

особистостей
Психологічні ознаки неуспішних

особистостей
Читають щодня Дивляться ТБ щодня

Хвалять Критикують
Використовують зміни Бояться змін

Прощають інших Ображаються
Розмовляють про ідеї Обговорюють людей
Постійно навчаються Вважають, що і так все знають

Беруть відповідальність за свої
помилки

Звинувачують інших у своїх невдачах

Вміють дякувати Вважають, що їм всі винні
Ставлять цілі і планують життя Не ставлять цілі

Та  відзначимо  якості  успішної  в  бізнесі  особистості:  могутність  бажань,
потужний внутрішній імпульс, виправданий оптимізм, відкритість реальним фактам,
компетентність в часі, цілеспрямованість, харизма, схильність до ризику, відчуття змін,
відповідальність  і  моральність,  висока  духовність,  ясність  мислення  і
безальтернативність,  раціональне  ставлення  до  грошей,  самореалізація  в  бізнесі,
демократичність і скромність, унікальність.

Висновки.  Для того,  щоб досягти успіху,  потрібно пообіцяти собі:  бути дуже
сильним, щоб ніщо не змогло порушити Твій душевний спокій; бажати здоров’я, щастя
і процвітання кожній людині, яку зустрічаєш на своєму шляху; шукати світлу сторону в
кожній події  і  зроби свій оптимізм реальністю; думати про хороше,  працювати для
кращого  і  очікувати  позитивного;  зберігати  щасливий  вираз  обличчя  і  дарувати
посмішку іншим; вірити в те, що Бог створив Тебе не для бідності і терпіння, а для
успіху і процвітання; вірити в те, що весь світ на Твоєму боці; приймати від життя все
прекрасне,  що  дається  Тобі! Таким  чином  досягнеш  щасливого  життя,  успіху  і
процвітання, дарованого Богом!
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Парадигмальні  зміни,  які  відбулися  у  філософії  науки  наприкінці  ХХ  ст.,
відображали той факт, що у своєму розвитку наука підійшла до дослідження проблем,
для яких, за висловом самих постнекласичної науки  J. Ravetz  і  S. Funtowicz, «факти
непевні, цінності суперечливі, ставки високі, а рішення термінові» [1]. У відповідь на
ці  виклики,  предметом  її  дослідження  стають  синергетичні  системи,  невід’ємними
рисами  яких  є  нелінійність,  здатність  до  самоорганізації,  еволюційність,
людиновимірність [2]. 

Особливе  місце  серед  об’єктів  дослідження  сьогодні  належить  еколого-
економічним  системам.  Постулюючи  неможливість  абстрагування  в  них  від  участі
людини,  постнекласична  наукова  парадигма  досліджує  ці  системи  в  їх  коеволюції,
взаємозалежності і взаємозумовленості.

Зміна  об’єкту  і  предмету  досліджень  неминуче  призвела  до  зміни  методів
дослідження,  насамперед  –  методів  моделювання.  Адже  світоглядні,  концептуальні
моделі  досліджуваних явищ і  процесів слугують фундаментом подальших наукових
досліджень.  Разом  із  тим,  ці  моделі  намагаються  відтворити  взаємозалежність  і
взаємозумовленість  елементів  систем,  причин  виникнення  проблем  і  шляхів  їх
вирішення.  Тож  у  сучасному  науковому  дискурсі  дедалі  частіше  використовують
нексус-підхід [3], моделі системної динаміки, багатоагентні і багатокритеріальні моделі
та ін.

Рис. 1. Нексус аспектів енергозбереження в будівлях (Розроблено авторами)
У  контексті  проблеми  переходу  до  енергоефективних  систем,  як  одного  з

пріоритетів  сталого  розвитку,  багатогранність  аспектів  якої  відображає  нексус,
представлений на  рис.  1.  Таке  представлення  дає  змогу  цілісно охопити виникаючі
виклики, синергії та компроміси, а відтак ідентифікувати і розробляти взаємовигідні
заходи для вирішення проблеми на засадах сталості. 
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Рис. 2.  Причинно-наслідкова діаграма механізму стимулювання інвестицій в
енергозбереження у будівлях (Розроблено автором)

  Згадані  типи  моделей  відображають  причинно-наслідкові  залежності  /
можливості  реструктурування  систем   /  виникнення  їхніх  нових  властивостей  /
плюралізм цінностей. Зокрема, модель системної динаміки для вищезгаданого процесу
(рис. 2) дає можливість ідентифікувати елементи досліджуваного процесу і дослідити
їхні  вплив(и)  для  оптимізації  управління  ним  (з урахуванням  його  синергетичної
природи) на засадах сталого розвитку. 
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ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Кафлик М.С., аспірант
Національний лісотехнічний університет України

Україна  має  високий  біоенергетичний  потенціал,  що  пояснюється  можливістю
використання  відлюваних  природніх  ресурсів,  зокрема  деревинних.  У  контексті
асоціативного членства України в ЄС доречно  звернути увагу на стратегії розвитку
біоекономіки.  В Україні,  значна частка   біоенергетичних ресурсів  експортується,   а
відходи  лісосік  практично  не  використовуються.  Якщо  цей  обсяг  відходів
використовувати  для  отримання  біоенергії,  виробництва  біомаси,  переробки,   та
виробництві вторинної сировини, це призведе до покращення економічної ситуації. 

Значний лісоресурсний потенціал зосереджений на території Українських Карпат,
однак розвиток біоенергетики повинен відбуватись на його території  з  урахуванням
екологічнних і соціальних обмежень, тобто збереження біорізноманіття та врахування
інтересів місцевих громад. 

Глобальний попит на енергію зростає. Однак вичерпне викопне паливо становить
понад 80%  від загального обсягу поставок енергії.  Водночас частка відновлюваних
джеерел енергії,  неухильно зростає,  особливо в країнах ЄС. Як свідчать результати
проекту RERAM D 6.3. [1],  деревинна біомаса є основним джерелом енергії  серед
відновлюваних джерел. Її питома вага становить понад 50%. У зв’язку із зменшенням
обсягу  використання  викопного  палива,  значно  зросте  роль  деревної  маси  у  сфері
використання енергоресурсів. 

Згідно  результатів  аналізу  проекту,,SECURECHAIN’’,   в  Україні  основні
енергоносії  –  це  природній  газ  (35%),  вугілля  (37%)  [2].  На  відновлювані  джерела
енергії припадає 2,8% енергоспоживання. Основними джерелами біомаси є лісове та
сільське господарство, які добре розвинені  в Україні. 

Сталий потенціал деревної біомаси в Україні оцінюється приблизно в 1378 т.у.п.,
а  дрова   становлять   65% від  загального  обсягу.  Передбачається,  що  по  структурі
тверде  біопаливо  буде  включати  деревне  паливо  (гранули,  брикети,  дрова,  тріску),
біопаливо  аграрного  походження  (тюки,  гранули,  брикети),  лушпиння  соняшника
(неущільнене,  гранули,  брикети)  та  енергетичні  культури  (гранули,  тріска)  [3].  На
рисунку 1 представимо оцінку  необхідних обсягів заготівлі деревного біопалива для
виробництва енергії в Україні.

Прогнозна оцінка необхідних обсягів заготівлі деревного палива, такого як дрова
та  тріска,  постійними  лісокористувачами  протягом  2018-2035  рр.  ґрунтується  на
ключових  показниках   «Енергетичної  стратегії  України»  на  період  до  2035  року,  а
також  існуючих  статистичних  даних  та  низки   експертних  оцінок  і  припущень.  У
майбутній перспективі до 2035 року, загальний обсяг використання деревного палива
зростатиме до 2030 року, пізніше очікується спад разом із обсягом самозаготівлі дров
населенням.  Разом  з  тим  спостерігається  збільшення  обсягу  заготівлі  тріски
постійними  лісокористувачами  та  загального  обсягу  використання  без  врахування
самозаготівлі дров населенням.
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Рис.1. Оцінка потенційних обсягів  деревного палива для виробництва енергії в
Україні (на основі даних Біоенергетичної Асоціації України,  2018).

Важливим  завданням  розвитку  біоенергетичної  галузі  є  ідентифікація
інноваційних рішень, які б дали змогу збалансувати екологічні, економічні та соціальні
аспекти  у контексті пріоритетів сталого розвитку.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО

Квак М. В., к.е.н., доцент,
доцент кафедри економіки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

В сучасних умовах загострення еколого-економічної кризи набуває особливого
значення  використання  у  практиці  господарювання  положень  української  школи
фізичної  економії.  Насамперед,  це  стосується  необхідності  глибшого  розуміння  та
одержання  синергетичного  ефекту  від  ефективного  функціонування  та  поєднання
трьох базових атрибутів сталого (екологічно збалансованого) розвитку – економічної,
соціальної та екологічної складових. Адже економічна система вбудована в екологічну,
з якої черпає усі необхідні ресурси для підтримання свого функціонування. 

Так,  у  2018  р.  Єльсинським  та  Колумбійським  університетами  разом  із
Всесвітнім економічним форумом розраховано індекси та оприлюднено рейтинг країн
світу за рівнем екологічної ефективності на основі новітньої методології, що дозволила
оцінити  стан  навколишнього  природного  середовища  та  життєздатність  екосистем
(збереження  біорізноманіття,  рівень  навантаження  економічної  діяльності  на
навколишнє природне середовище, ефективність екологічної політики держави і т.д.)
180 країн світу. Найвищий рівень екологічної ефективності з досліджених країн має
Швейцарія.  Очолили  даний  рейтинг  також  Франція,  Данія,  Мальта,  Швеція,
Великобританія, Люксембург, Австрія, Ірландія, Фінляндія. Україна зайняла 109 місце
між Туреччиною та  Гватемалою.   179  та  180  місця  посіли  відповідно  Бангладеш і
Бурунді.  Зазначимо,  що  Індекс  екологічної  ефективності  України  трохи  вище
середнього та становить 52,87 бала за 100-бальною шкалою [1]. 

Найгірша  ситуація  спостерігається  із  показником,  що  характеризує  втрати
лісових ресурсів  держави. Але ліси – природне національне багатство,  яке виконує
низку  корисних  життєзберігаючих  функцій,  а  саме  –  збільшення  енергетичного
бюджету території, рекреаційну, кліматорегулюючу, шумопоглинаючу, водорегулюючу,
ґрунтозахисну, повітрофільтрувальну та інші. Тому необхідно терміново здійснювати
державну політику,  спрямовану  на  збільшення обсягу  відтворення  лісу,  реалізувати
комплекс  заходів  щодо  покращення  якісного  складу  лісів,  збільшення  їх
продуктивності,  забезпечення  біологічної  стійкості,  тобто  досягнення  оптимальної
лісистості  України  за  допомогою  розширення  площ  нових  насаджень  найбільш
економічно та екологічно доцільними способами і технологіями якомога швидше. 

Державна  екологічна  політика  повинна  проводитись  на  основі  ефективної
системи законодавчих,  нормативно-правових  актів,  адміністративних,  організаційно-
економічних інструментів регулювання економічних процесів.

Водночас збереження природної та розвиток людської компонент національного
багатства  – ноосферний фундамент гармонізації  взаємовідносин між економікою та
природним  середовищем,  а  також  виступає  гарантом  нарощення  адаптаційного
механізму до змін та ризиків вразливої економічної системи країни, що розвивається,
підвищення власного ендогенного потенціалу конкурентоспроможності,  підтримання
високого рівня продовольчої безпеки. Як писав М. Руденко, проблема фотосинтезу в

35



глобальному розумінні – це  “нагромадження  живої речовини на планеті. Саме вона,
жива речовина, вважав Вернадський, і продукує гумусний шар, за рахунок якого існує
земне людство” [2, с. 326]. 
Тому в даний час головними принципами екологічної політики України мають бути:

 забезпечення  державного  протекціонізму  щодо  збереження  національного
багатства через стимулювання капіталізації економіки;

 зростання екологічної активності населення;
 пріоритетність екологічної безпеки в державній економічній політиці;
 застосування у сфері виробництва екологічно безпечних технологій і споживання

екологічно чистої продукції;
 екологізація економічного життя;
 перетворення екзогенних негативних екологічних ефектів в екологічні витрати;
 стійкого екологічно збалансованого природокористування;
 відповідальність  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища  і

деструктивне використання природних ресурсів;
 об’єктивне  інформування  населення  про  стан  навколишнього  природного

середовища;
 органічне  поєднання  економічної  ефективності,  соціальної  справедливості  та

ресурсно-екологічної збалансованості.
Отже,  фізико-економічна  модель  української  перспективи  є  пріоритетною
детермінантою  збільшення  якості  економічного  зростання,  виступає  базовим
атрибутом раціонального використання національного багатства, а його примноження
– критерієм стійкості розвитку держави та підтримання її життєзабезпечення. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Позиції  України в  рейтингу екологічної  ефективності  у  2018 році  [Електронний

ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-
reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci;

2. Руденко М. “Найбільше диво – життя”. Спогади. – К.: ТОВ “Видавництво  “КЛІО”,
2013. – 696 с.

36

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci


УДК 330.1/3.01(477)

УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В КОНТЕКСТІ
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНИ

Кічурчак М.В., д.е.н., доц.,
доцент кафедри економіки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

З огляду на стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” і “Цілі сталого розвитку
2016–2030” виникає потреба у формуванні нової моделі відтворення суспільних благ
(СБ).  Серед  чинників  формування  цієї  моделі  вагоме  значення  набуває  зміна  засад
функціонування інституту суспільного вибору. Це пов’язане з тим, що даний інститут є
складовою  відповідної  моделі  взаємодії  держави,  фірм  і  домогосподарств  у  сфері
відтворення  СБ.  Вирішення  найгостріших  проблем  реалізації  стратегії  сталого
розвитку  і,  відповідно,  формування  нової  моделі  відтворення  СБ,  передбачає
розв’язання  низки  завдань  з  підвищення  дієвості  інституту  суспільного  вибору  в
Україні. 

Серед них виокремимо відхід від практики скорочення фаз політичного циклу,
унаслідок чого порушували ритмічність роботи механізму відтворення таких благ. Це
спричинене  тим,  що  зростання  частоти  перезавантаження  різних  гілок  державної
влади,  міжчасова  адаптація  одержувачів  політичної  ренти  та  дії  з  максимізації
політичної  підтримки  з  боку  електорату,  особливо  від  2005  р.,  звузили  горизонти
планування,  переформатували  визначення  пріоритетності  та  посилили  фіскальну
централізацію процесу відтворення таких благ. Незавершеність електорального циклу
інкорпорувала  дії  зовнішньо  націлені  на  підвищення  матеріального  добробуту
соціально  вразливих  верств  населення,  хоча  насправді  вони  були  мало  сумісні  із
фактичним  станом  розвитку  економічної  системи  України.  Тим  самим  “держава
використовувала  фінансову  слабкість  громадянського  суспільства  аби  встановити
контроль над ним” [1, с. 15], бо із заданими критеріями розподілу ВВП на відтворення
приватних  і  СБ  узгодження  різнопланових  суспільних  інтересів  містило  ознаки
популізму.  Безпосередньо  в  економічній  системі  України  сформовано  умови  для
посилення макроекономічної розбалансованості,  регламентації  неофіційної співпраці
фірм  і  домогосподарств  з  урядовою  машиною  і  “несанкціонованого”  розширення
функціональних повноважень останньої. У реальному секторі це загострило ситуацію
із переходом вітчизняної економічної системи до сталого розвитку, зовнішнім проявом
чого були інтенсифікація  залучення природних ресурсів  у  виробництво,  поширення
нелегального видобутку корисних копалин і тіньового відчуження територій.

Актуальним  завданням  поліпшення  дієвості  інституту  суспільного  вибору  в
системі  відтворення  СБ  повинна  стати  розбудова  демократії.  Незрілість
представницької  демократії  в  Україні  створила  підґрунтя  для  латентного
нагромадження протестного потенціалу економічних суб’єктів і незадоволення діями
інституту  держави,  зумовленого  низькими  базовими  стандартами  добробуту,
використанням адміністративного  ресурсу під  час  розподілу обмежених бюджетних
коштів і розпорошеністю відповідальності між різними гілками влади. Погодимось із
тим,  що  “суспільство,  у  якому  штучно  обмежена  політична  конкуренція,  згодом
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набуває вибухонебезпечного характеру, здатного викликати насильницьку зміну влади
й  правил  економічної  конкуренції”  [2,  с.  433].  В  основі  української  моделі
представницької  демократії  є:  активне  використання  маніпулятивних  електоральних
технологій;  непрозора  процедура  делегування  повноважень;  дистанціювання
уповноважених представників від виборців і практика взаємної підтримки.

Далеким  від  завершення  є  формування  системи  прямої  демократії,  що  через
референдум  повинна  забезпечити  участь  громадян  України  у  процесах  ухвалення
рішень  у  сфері  відтворення  СБ.  Парадоксальність  ситуації  полягала  в  тому,  що  в
Україні  сформовано відповідну нормативно-правову базу та демократичні  інститути
для ініціювання референдуму, але його проведення є ускладненим з погляду процедури
конкретизації питань і способу виконання рішень. У нашій країні було проведено два
всеукраїнських референдуми 1991 р. і 2000 р., до 2009 р. – 151 місцевий референдуми
[1,  с.  21].  Якщо  за  результатами  першого  всеукраїнського  референдуму  Україна  в
легітимний  спосіб  стала  незалежною,  то  узаконення  результатів  другого  триває  і
дотепер. Були обмежені й права громадян на проведення місцевих референдумів на
підставі  усунення  із  Закону  України  “Про  всеукраїнський  референдум”  (2012 р.)
положень,  які  регулюють  питання  організації  місцевих  референдумів.  Тим  самим
штучно  створено  підґрунтя  для  наростання  територіальної  конфліктності,
відсторонення електорату від  прямої  участі  в  ухваленні  рішень на місцевому рівні,
посилення  політичної  нестабільності.  У сфері  відтворення  СБ віддзеркаленням цієї
ситуації стало послаблення бюджетної спроможності субнаціональних органів влади
надавати  такі  блага  більш автономно у  зв’язку  зі  слабкістю їхньої  доходної  бази  і
поширення практики міжбюджетного перерозподілу.

Отже,  удосконалення  чинної  моделі  демократії  дозволить  сформувати  не  лише
нову модель відтворення  СБ,  а  й  дасть  змогу поліпшити умови реалізації  стратегії
сталого  розвитку  в  економіці  України.  Це  зумовлене  такими  чинниками,  як-от:
розбудова громадянського суспільства, переборювання пасивності електорату, надання
достовірної та своєчасної інформації про дії уряду у сфері акумулювання та розподілу
бюджетних  ресурсів,  скорочення  розмитості  меж  відповідальності  за  неефективні
урядові  рішення,  алгоритмізація  процедур  проведення  всеукраїнських  і  місцевих
референдумів.
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БАНКІВ В УКРАЇНІ
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доцент кафедри економічної кібернетики,
Львівський національний університет імені Івана Франка

В  Україні  під  управлінням  ризиками  розуміють  функцію,  що  носить
фрагментарний характер, і яка спрямована, перш за все, на запобігання або мінімізацію
збитків. Це відбувається, насамперед, через те, що управлінці, що обіймають посаду
ризик-менеджера, невідривно пов’язані зі сферою страхування. Проте ризики, з якими
стикаються господарюючі суб'єкти в процесі своєї діяльності вкрай різнорідні, і тому
вимагають інтегрованого підходу до управління ризиками.

До  причин,  що  зумовлюють  необхідність  управління  валютних  ризиків  у
вітчизняній банківській практиці, можна віднести [2]:
• цілодобове  та  в  значних  обсягах  проведення  валютних  операцій,  а  також
розширення спектра їх форм та видів;
• постійні коливання значень валютних курсів;
• перехід на міжнародні принципи управління валютними ризиками (Basel II);
• використання різноманітних методів мінімізації валютних ризиків;
• відсутність  та  недосконалість  нормативно-законодавчої  бази  щодо:  управління
валютними ризиками; використання сучасних методів зниження ризиків – валютних
опціонів, форвардних валютних контрактів, ф'ючерсів та валютних свопів.

Сучасний погляд органів банківського нагляду в Україні на систему управління
валютними ризиками банків та їх структурних підрозділів відображено у Методичних
вказівках  з  інспектування  банків  "Система  оцінки  ризиків",  схвалених  постановою
Правління НБУ № 104 від 15.03.2004 р.[3].

За цими вказівками НБУ рекомендує банкам:
 створити  службу  внутрішнього  аудиту,  яка  буде  працювати  незалежно  від

операційних підрозділів банку;
 створити незалежний підрозділ з управління ризиками, який матиме відповідні

повноваження, ресурси, досвід та доступ до необхідної інформації.
На сьогодні проблема формування ефективної системи управління ризиками є

особливо актуальною, зважаючи на кризу, що виникла через втрату активів у Криму та
зоні  АТО (тепер – Операція Об’єднаних сил (ООС)),  що складає більше 15 % усіх
надходжень активів  по всій  Україні.  Банки України відчувають нестачу капіталу та
мають недосконалу систему ризик-менеджменту [1]. 

Як  свідчать  статистичні  дані,  ймовірність  грошових  втрат  у  результаті  зміни
курсів валют при здійсненні  кредитних,  депозитних операцій  різко зросла в період
економічної  кризи  2008–2012рр.  Її  проявом  у  валютній  сфері  України  стало  різке
знецінення національної валюти щодо іноземних валют (у четвертому кварталі 2008 р.
гривня девальвувала щодо валюти США більше ніж удвічі – з 4,60 до 10,0 грн. за 1
долар  США).  Такий  стрибок  курсу  призвів  до  різкого  зростання  заборгованості  за

39



позичками  в  іноземній  валюті  із  231,0 млрд. грн.  до  442,5 млрд. грн.  в  2008 р.  і
відповідному  зростанню  втрат  від  зміни  валютного  курсу.  Варто  відмітити,  що
фінансова криза 2008 р. і політична, військова та соціальна нестабільність 2013-2018
рр.  негативно  відобразилися  на  проведенні  банками  валютно-обмінних  операцій  у
зв’язку зі зміною курсу готівкової іноземної валюти [3].

Ситуацію на валютному ринку можемо спостерігати за даними НБУ. На рис. 1
відображено графік динаміки середньозважених курсів за 2017 – початок 2018 рр. [3]. 

Рис. 1. Середньозважений курс долара за січень 2017-травень 2018 рр. [3]
Як бачимо, у цей період коливання валютного курсу були відносно не значними.

Найбільшого свого значення величина валютного курсу досягла у січні 2018 року та
становила 2887,58 грн за 100 доларів. Найменше значення за період спостерігалось у
серпні 2017 року та становило значення 2544,06 грн за 100 доларів.

У період  розгортання  фінансової  кризи  і  значної  мінливості  валютних курсів
вітчизняні  банки  відчутно  постраждали  внаслідок  реалізації  непрямого  валютного
ризику (вплив непрямого валютного ризику позначається, у першу чергу, на грошових
потоках клієнтів та контрагентів), який став одним з найнебезпечніших для банківської
системи.

Стрімкий  розвиток  фінансових  ринків  та  інструментів  посилив  важливість
функції  управління  валютним  ризиком  для  українських  банків,  які  в  свою  чергу
повинні якомога швидше адаптувати свої системи ризик-менеджменту до міжнародних
стандартів,  що  дасть  їм  змогу  значно  підвищити  ефективність  своєї  діяльності  та
рівень довіри до себе зі сторони клієнтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бобиль В.В. Розробка елементів управління ринковим ризиком / Бобиль В.В. //

Збірник  наукових  праць  Дніпропетровського  національного  університету
залізничного  транспорту  імені  академіка  В. Лазаряна  «Проблеми  економіки
транспорту». – 2013. – Вип. 6. – С. 83-93.

2. Деркач Ю.Б. Особливості валютних ризиків в Україні   / Ю.Б. Деркач. – Одеса :
ОНЕУ,  2014.  –  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5966.

3. Офіційний сайт Національного банку України  [Електронний ресурс]  –  Режим
доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123181.

40

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123181
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5966


УДК 330.15-029.1 : 631.58

ФІЛОСОФСЬКО-ЦІННІСНИЙ ДИСКУРС ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОЇ
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                                                   Копитко А.Д., к. істор. наук,
доцент кафедри філософії,

                                    Наконечний Р.А.,  к. філос. наук,
доцент кафедри філософії,

                                                           ЛНАУ (м. Дубляни, Львівська обл.)

Людина  є  органічною  складовою  космічних  процесів,  впливаючи  на  них  і
зазнаючи в свою чергу їх впливу на собі. Власне це ставить на перший план проблеми
буття  (онтології).  Саме  вони  є  одним  з  головних  моментів  у  визначенні  ціннісних
пріоритетів сучасних людей, шукаючих вирішення проблеми гармонізації відносин з
суспільством  та  природою,  які  є  суттєво  порушені  внаслідок  нерозуміння  або  й
свідомого  порушення  законів  функціонування  Всесвіту.  Філософ  Ільїн  В.В.
справедливо відзначає  в зв’язку з  цим:  «Світотворчість людини здійснюється не як
звільнення  від  законів  світу,  а  як  їх  перетворювальне  покращення»  [1,  с.4].  Без
виробленої системи ідеалів, відображеної в відповідних цінностях, людині важко буде
відшукати шлях до гармонійного співжиття з Всесвітом. Тому ціннісний вимір набуває
особливого  значення  для  вироблення  нових  форм  і  методів  діяльності  людини,
спрямованих на посилення потенціалу природи на користь роду людського, а не його
руйнації. «Поняття змінюють смисл в залежності від ціннісних горизонтів. Долучаючи
до  абсолютного,  належного,  філософія  вводить  ціннісно  високі  рівні,  відкидає
нагромадження непотрібного, оманливого; не сіючи ілюзій, вона руйнує їх» [1, с.14].
Саме  в  цьому і  полягає  квінтесенція  вчення  фізичної  економії,  котра  стала  дієвою
альтернативою  політекономії.  Остання,  встановлюючи  невиправданий  розрив  між
людиною  та  природою,  протиставляючи  їх,  перетворила  природу  лише  в  субстрат
замірів глобалізованого сучасного людства. До того ж вчення фізичної економії може
стати основою формування нового світогляду та культури, обумовлюючи відповідну
поведінку  та  шляхи  комунікації  представників  вітчизняного  суспільства.  Суб’єкт
(природа, Всесвіт) та об’єкт (людина, її діяльність) необхідно розглядати в їх єдності.
Саме в цьому і можна знайти справжню вартість цінностей. В протилежному випадку
ми отримаємо деспотизм і  насилля  щодо людини,  котрі  виливатимуться  в  відверту
зневагу до неї, зведення її до гвинтика системи. З цього приводу М.Руденко резюмував:
"Матерія,  -  тобто  Всесвіт  у  його  субстанціональній  основі,  -  може  і  повинна
розглядатися як всеосяжний суб’єкт" [3,  с.16].  Важливим моментом,  що впливає на
ціннісну систему вчення фізичної  економії,  є  визнання принципу вічного існування
духу і матерії, що за словами М.Руденка, дає додатковий аргумент на користь визнання
суб’єктності самої   матерії зокрема та одухотвореності природи загалом [3, с.17-18,
22]. Мислитель М.Руденко наголошує, що сама людська праця є виявом енергетичних
процесів природи [2, с.13]. В протилежному випадку праця буде носити не творчий,
життєносний  характер,  а  слугуватиме  знаряддям  тотальної  руйнації  і  людини,  і
суспільства, і природи. При чому ця праця має бути вільною, без насильства над нею з
боку держави і суспільства. Філософ Ільїн В.В. підкреслює, що «цивілізація народжена
творчістю,  але  творчість,  не  зорієнтована  на  життя,  руйнує  цивілізацію»  [1,  с.4].
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Надання  праці  людини  субстанційного  характеру,  у  відриві  від  природи,  яка
розглядається  лишень  як  знаряддя  для  реалізації  завдань  людської  праці,  веде  до
серйозних  ускладнень  для  подальшого  буття  людини.  Людську  працю  доцільно
розглядати як таку, що посилює енергію природних сил, а не єдиною, творячою всі
блага людини. Дотримання законів природи має бути осмисленим, побудованому на їх
розумінні та використанні в практиці власної й суспільної життєдіяльності. Не можна
людині сліпо нав’язувати щось, коли вона цього не розуміє, коли вона не прийшла до
цього шляхом власного пошуку та діяльності. Лише за таких умов воно може стати її
життєвою цінністю, якою вона дорожить. Тому фактор свободи пошуку та вибору є
вельми  важливим  для  утвердження  нової  світоглядної  парадигми  в  суспільстві.
Розуміння об’єктивності законів природи та побудова своєї діяльності відповідно до
них не повинна переростати в суб’єктивізм, коли ми виключно орієнтуємось на власні
бажання та уявлення безвідносно до реалій природи та суспільства. Утвердження засад
фізичної  економії  та  органічного виробництва в суспільстві  нерозривно пов’язане з
розвитком  людського  капіталу  (знань,  вмінь,  навичок,  відповідної  поведінки),  які
дозволяють людям повноцінно жити, працювати, відпочивати, вести здоровий спосіб
життя, реалізувати на практиці свій творчий потенціал. Гносеологічний вимір нашого
світогляду повинен суттєво доповнюватись онтологічним, аксіологічним, етичним та
практичним вимірами. Саме це дозволить ті чи інші стратегії сталого розвитку зробити
більш дієвими та реалістичнішими для здійснення. Цілісність форм та методів нашої
діяльності  повинна  ґрунтуватись  на  цілісності  нашого  світогляду,  де  нерозривно
переплетені міфологічні, релігійні, етичні, філософські, наукові аспекти, теоретичний
та практичний рівні.
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Аналіз  наукових підходів  до розв’язання проблем забезпечення національної,  в
тому числі й екологічної та енергетичної безпеки держави показує, що вони повинні
вирішуватися  тільки  на  засадах  стійкого  (сталого,  збалансованого)  розвитку
суспільства й біосфери. Більш того, всі зазначені складові забезпечення національної
безпеки країни є важливими компонентами вітчизняної економічної системи, а тому
обов’язково  повинні  розглядатися  в  комплексі,  взаємозв’язку.  Велику  роль  у  цьому
контексті має забезпечення надійної охорони навколишнього природного середовища,
збереження здоров’я людей, стабільне забезпечення їх енергоносіями та підвищення
якості  життя.  Проте,  використання  високовуглецевих  видів  палив,  яке  сьогодні
превалює над іншими видами, створює реальну небезпеку і для забруднення довкілля
та погіршення рівня життя людей, й для змін клімату на планеті.

Учені  розглядають  багато  способів  забезпечення  стійкого  розвитку  країни,
зокрема, її паливно-енергетичного комплексу, але всі підходи, як правило, спрямовані
на вирішення конкретних, "вузькоспеціалізованих" екологічних проблем. При цьому
багато  хто  з  учених  взагалі  не  виділяє  в  окремий  напрямок  наукової  діяльності
забезпечення  екологічної  безпеки  країни,  вважаючи  його  складовою  національної
безпеки [1]. Однак, при такому підході є ризик неврахування тісних взаємозв’язків між
природною  і  техногенною  компонентами,  а  також  між  окремими  техногенними
складовими.

Учені  розглядають екологічну компоненту національної  безпеки як  інтегровану
категорію,  яка  забезпечує  природно-техногенну  безпеку  і  є  сукупністю  фізико-
біологічних,  технологічних,  економічних,  соціальних  і  державно-правових  відносин
[2].  При  цьому  показником  (індикатором)  екологічної  безпеки  вважають  рівень
екологічного  ризику  від  виробничої  діяльності  людини,  в  тому числі  розраховують
його і для підприємств і споруд, які тільки проектуються [3].  Джерелом екологічної
небезпеки  можуть  бути  також  і  природні  об’єкти,  первинні  властивості  яких
змінюються  або  внаслідок  тривалої  господарської  діяльності  людини,  або  через
природні явища, аварії чи катастрофи. Отже, техногенна і екологічна складові разом
визначають стан і тип розвитку національної економіки [4].

У  нашій  країні  проблеми  екології  і  охорони  навколишнього  середовища  часто
витісняються  на  другий  план.  Екологічні  вимоги  все  частіше  сприймаються
суспільством  як  перешкода  технічному  прогресу.  Однак,  на  думку  спеціалістів,
інноваційний і збалансований шлях розвитку суспільства й біосфери може забезпечити
тільки покоління людей, які мислять і працюють по-новому. Особливо це стосується
політичної  еліти,  державних  діячів  тощо.  Отже,  у  XXI  ст.  перед  вищою  школою
постали  завдання,  зумовлені  глобалізаційними  тенденціями  у  розвитку  світової
спільноти,  залежністю  економіки  і  благополуччя  кожної  країни  не  тільки  від  її
особистого розвитку, а й від міжнародного авторитету; переходу від індустріальних,
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матеріало- та енергоємних технологій до науково-інформаційних, що ґрунтуються на
інтелектуальному розвитку людини, інформації і знаннях [5]. Тільки в суспільстві, де,
за  словами  американського  еколога  Ю.  Одума,  об’єднуються  екологія  і  економіка,
насправді можна бути оптимістами щодо майбутнього людства [6, с. 12]. Отже, ці та
інші причини зумовлюють необхідність кардинального перегляду традиційних уявлень
щодо розвитку  вищої  екологічної  освіти  і  особливо − у  технічних вищих закладах
освіти. 

У  зв’язку  з  цим  у  Національній  доктрині  розвитку  освіти  в  Україні  [7],
Державній  національній  програмі  "Освіта":  Україна  XXI  століття  [8],  інших
документах  Міністерства  освіти  і  науки  України  визначено  стратегію  та  основні
напрямки  щодо  вдосконалення  вищої  екологічної  освіти.  Згідно  з  Концепцією
національної  екологічної  політики  України  до  2020  р.  [9]  в  Україні  розроблена  і
активно впроваджується Концепція екологічної освіти України [10], яка надає змогу
готувати  фахівців,  які  поєднують  високу  професійну  майстерність  з  сучасним
баченням  складних  економічних,  екологічних  і  соціальних  проблем  суспільства  й
біосфери, здатні забезпечити їх стійкий і збалансований розвиток. 
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Львівський національний університет імені І.Франка

Людська  цивілізація  виникла  в  умовах  “порожнього  світу”  з  незвіданими
територіями  і  надлишком  ресурсів.  Саме  у  ньому  сформувались  впливові  релігії,
політичні ідеології, соціальні інститути та звички мислення. Однак, сучасне покоління,
як стверджує Г.Дейлі, ввійшло вже до “повного світу” [1]. Тому подальше прагнення до
необмеженого  зростання,  орієнтація  на  споживання  заради  споживання  сьогодні  є
абсурдними. За даними представників Римського клубу, сьогодні 99% матеріалів, які
використовують для виготовлення споживчих благ,  перетворюються у відходи менш
ніж через 6 тижнів після їх продажу. Це приблизно 60% усього алюмінію, 75% сталі і
паперу та більша частина пластмас [2, с.58]. Така структура споживання суперечить
вимогам раціонального природокористування, орієнтуючи на марнотратне ставлення
до вцілілого природного капіталу, підтвердженням чого є структура потреб сучасного
суспільства (табл.1). 

Таблиця 1.
Структура потреб сучасного суспільства*

Світові витрати
на

(млрд дол.
на рік)

Світові потреби на (млрд дол.
на рік)

Гольф 40 Основи охорони здоров’я дітей 13
Вино 85 Початкову освіту 6
Пиво 160 Чисту воду і санітарію 9

Цигарки 400 Планування сім’ї 6
Рекламу 250

Військові потреби 800
Всього 1735 Всього 34

*Джерело: [3, с.134].
Таке  нераціональне  використання  природного  капіталу  посилює  порушення

саморегулювальних  (самовідновлювальних)  можливостей  біосфери,  спричинене
сучасною  глобальною  екологічною  кризою,  яка,  в  свою  чергу,  зумовлена  і
поглиблюється загальнозростаючими масштабами господарської діяльності людства в
межах  планетарної  екосистеми.  Отже,  питання  зміни  моделі  розвитку  сучасної
економіки із життєруйнівної на життєзберігаючу (екологічно збалансовану економіку)
є квазіактуальним і єдино правильним рішенням, принаймні в ХХІ ст. Такої ж думки
дотримуються автори доповіді  “Come on”,  стверджуючи, що  економіка майбутнього
має  прагнути  до  стійкості,  а  не  зростання,  і  збільшувати  загальне  благо,  а  не
максимізувати приватну вигоду [4].

Однак, для зміни моделі розвитку економіки потрібно усвідомлювати, за рахунок
яких джерел, ресурсів і процесів стає можливим конструктивний прогрес не лише у
суспільстві та господарстві соціуму, а й у біосфері. У зв’язку з цим, потрібні зміни у
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методології  економічної  науки.  Антропоцентрична  світоглядна  основа  неокласичної
економічної теорії повинна бути переглянута і замінена на природоцентричну основу
новітньої  фізико-економічної  теорії,  започаткованої  великим  українським  вченим
С.Подолинським [5, с.27]. В цьому контексті, важливим є дотримання, зокрема, таких
методичних підходів:

-  економічні  системи  слід  досліджувати  як  відкриті  до  навколишнього
природного  середовища  (НПС),  тобто  як  екосоціосистеми  (ЕСС)  –  складні
багаторівневі  системи,  що  складаються  з  природної  та  соціально-економічної
підсистем.  Застосування  екосоціального  підходу  та  теорії  збалансованого  розвитку
екосоціосистем  дасть  змогу  втілювати  в  практику  просторову  модель  екологічно
збалансованої  економіки,  яка,  своєю  чергою,  дозволить  зменшити  просторову
природомісткість економіки. Отже, нова теоретична економіка має бути адаптована до
вимог  просторової  парадигми  екологічно  збалансованого  розвитку,  враховувати
екологічні  обмеження  природокористування  задля  максимального  збереження
природного капіталу планети;

- потрібно відкорегувати традиційні макроекономічні показники, зокрема ВВП,
таким чином, щоб вони враховували стан НПС і його вплив на економіку, зв’язок між
господарсько-економічною діяльністю та виснаженням природного капіталу, а також
виключали витрати на його підтримання. Головним чинником, який визначає термінову
необхідність в такій корекції, є вцілілий природний капітал, який треба зберегти для
майбутніх  поколінь.  Адже,  як  зазначають  вчені  Римського  клубу,  ВВП   “повсякчас
впливає  на  політичні  рішення,  але  в  його  структурі  закладено  прагнення  до
необмеженого зростання. Він відображає витрати, а не благополуччя або суб’єктивне
щастя,  і  не  враховує  благ,  що  існують  поза  ринком.  Єдине,  що  вимірює  ВВП  –
швидкість руху грошей в економіці” [4]. 

- слід застосовувати попереджувальні, а не компенсаційні механізми збереження
природного  капіталу  завдяки  введенню  в  макроекономічний  аналіз  просторово-
економічних  функцій  екологічної  пропозиції  [5].  Адже  вона  дає  змогу  враховувати
критичне споживання компонентів природного капіталу в просторовому аспекті.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Лесюк Г.М.,
аспірант кафедри екологічної економіки

Національний лісотехнічний університет України

Для оцінювання системи управління лісовим господарстом в останнє десятиліття
було розроблено два комплексні підходи: 

•  Аналітична  база  для  оцінювання та  моніторингу  реформ у  сфері  управління
лісовим  господарстом  Світового  банку  та  Продовольчої  і  сільськогосподарської
організації ООН (ФАО); 

•  Ініціатива з управління лісовим господарством Інституту світових ресурсів та
його партнерів (табл. 1).

Таблиця 1
Основні підходи до оцінювання системи управління лісовим господарстом*

Назва підходу Мета підходу Суть підходу
Ініціатива з 
управління лісовим 
господарстом 
Інституту світових 
ресурсів та його 
партнерів  (2013 р.)

Забезпечити загальне 
визначення та 
концептуальні основи 
управління лісовим 
господарством у 
країнах, що 
розвиваються на основі
загальновизнаних 
принципів управління,
ідентифікувати сильні 
та слабкі сторони 
системи управління 
лісовим господарством

Використання 122 індикаторів 
оцінювання системи управління 
лісовим господарстом на  основі 
трьох фундаментальних складових 
управління (актори, правила, 
практики застосування), п’яти 
принципів управління (прозорість, 
участь, підзвітність, 
координація,здатність виконувати 
функції) та 6 тематичних напрямах 
(права власності на лісові ресурси, 
землекористування, лісовий 
менеджмент, лісові доходи, 
міжгалузеві інституції, міжгалузеві 
проблеми).

Аналітична база для 
оцінювання та 
моніторингу реформ 
у сфері управління 
лісовим 
господарстом 
Світового банку та 
ФАО (2011 р.)

Описати  процес 
управління лісовим 
господарстом, 
провести діагностику, 
моніторинг  та оцінку 
системи управління 
лісовим господарством,
сформувати звіт

Базується на принципах (підзвітність,
ефективність, справедливість, участь,
прозорість) та елементах управління 
лісовим господарством (політичні, 
правові,інституційні та регуляторні 
засади; планування та процес 
прийняття рішень;впровадження,
виконання, і відповідність).

*розроблено автором на основі [1,2]
Відмінність між підходами Інституту світових ресурсів та Світового банку і ФАО

є незначною. Ініціатива з управління лісовим господарстом Інституту світових ресурсів
основний  акцент  ставить  на  налагодженні  координації  між  різними  установами  та
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суб'єктами  господарювання  у  лісовому  господарстві,  тоді  як  підхід  ФАО  визнає
основоположними принципами справедливість та ефективність в управлінні лісовим
господарстом.

 Вищезазначені підходи до оцінювання системи управління лісовим господарстом
охоплюють  усі  елементи  системи  управління,  що  є  основою  для  здійснення
комплексної  оцінки. Однак,  зауважимо,  що на практиці  важко провести комплексну
оцінку  усіх  елементів  та  принципів  управління  з  огляду  на  потребу  аналізу  усієї
нормативно-правової бази лісового господарства.

Вважаємо,  що  для  забезпечення  прогресу  інституційних  реформ  у  лісовому
господарстві  України  доцільно  використовувати  підхід   Світового  банку  і  ФАО.
Оскільки оцінювання ефективності запровадження та виконання державних програм та
заходів  у  лісовому  господарстві  дозволить  виявити  прогалини  у  чинній  системі
управління  лісовим  господарством  та  сформувати  рекомендації  для  забезпечення
відповідності ведення лісового господарства концепції сталого розвитку.
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ДЕФІНІЦІЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ

Назаркевич І.Б., к.е.н., доц.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Визначення  публічно-приватного  партнерства  (ППП)  в  Законі  України  про
Державно-приватне  партнерство  близьке  до  способу  інтерпретації  цього  поняття  в
європейському законодавстві,  в якому державно-приватне партнерство розглядається
як  співробітництво  між  державою  Україна,  Автономною  Республікою  Крим,
територіальними  громадами  в  особі  відповідних  державних  органів  та  органів
місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами,  крім
державних  та  комунальних  підприємств,  або  фізичними  особами  -  підприємцями
(приватними  партнерами),  що  здійснюється  на  основі  договору  в  порядку,
встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам
державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом. [1, с. 17]. Дискусія про
концепцію публічно-приватного партнерства дозволяє зробити висновок про поступову
еволюцію підходів до такої форми співпраці.

Подане  вище  визначення  ППП,  прийняте  в  Законі  про  державно-приватне
партнерство та визначення Європейської Комісії щодо ППП, можна вважати не тільки
основою  правового  характеру,  але  також  і  наукового,  на  що  вказує  більшість
досліджень  науковців.  Однак,  застосована  в  обох  визначеннях  проекція
процесуального підходу викликає вплив точки тяжіння на характер взаємодії основних
учасників організації ППП, в той час як ключовий елемент взаємодії, а саме отримання
очікуваних результатів, що задовольняють всіх учасників ППП, залишені поза увагою.
Тому,  з  метою  більш  точного  з’ясування  сутності  й  природи  публічно-приватного
партнерства  слід  розширити  визначення,  посилаючись  на  рівень  досягнення
очікуваного результату.

Такий підхід спробуємо подати не лише як розширене визначення поняття ППП,
але й у вигляді інтерферентної моделі, тобто такої, яка відображає причинно-наслідкові
зв'язки базових елементів партнерства публічного і приватного секторів (Рис. 1).

Ця  модель  хоча  і  не  є  структурою  нового  типу,  однак  вона  більш  широко
відображає систему взаємодії суб'єктів, а також причинно-наслідкові зв'язки в рамках
ППП.  Що  дозволяє  більш  чітко  здійснювати  формування  та  реалізацію  проектів
публічно-приватного  партнерства.  Адже  частка  проектів,  прийнятих  до  реалізації
досить  низька. Наприклад,  проведений  в  Центрі  ППП  (Польща)  моніторинг  ринку
показує,  що  в  2009-2017  роках  підписаних  контрактів  ППП  було  тільки  19%  від
загальної кількості поданих проектів [3, с. 10].

Прийняття  логіки  дій  в  ППП,  описані  у  попередній  моделі,  дозволяє
запропонувати  наступне  визначення  ППП.  Публічно-приватне  партнерство  -  це
система  відносин  між  державними,  громадськими  та  приватними  партнерами  при
реалізації спільних проектів, в яких спосіб використання ресурсів, що знаходяться в
розпорядженні  всіх  партнерів,  пов'язаний з  розподілом ризиків,  відповідальності  та
винагород  (компенсацій)  між  партнерами,  забезпечуючи,  тим  самим,  через
взаємовигідне, довгострокове співробітництво, спрямованих на створення нових та/або
модернізацію існуючих об'єктів, з можливістю досягнення відповідних економічних,
соціальних або екологічних ефектів.
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Рис. 1. Інтерферентна модель публічно-приватного партнерства 
[Авторська розробка]
Отже, правильна організація ППП дозволяє не тільки забезпечити встановлення

певних  відносин  партнерів,  але  й  для  визначення  найбільш  ефективної  форми
досягнення бажаного результату. Це означає, що дії ППП повинні бути спрямовані на
досягнення  економічних,  соціальних  або  екологічних  ефектів,  які  передбачають
створення певного суспільного блага. Такий ефект можна досягти лише в ситуації, в
якій інтереси всіх учасників ППП будуть об'єднані в рамках конкретного проекту або
програми, а їх дії будуть регулюватися в рамках договірно-правових відносин.
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ПРИРОДНІ УМОВИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВЩИНИ)

Назарук М.М., д.г.н., проф.
Біланюк В. І., к.г.н., доц.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Збалансований  розвиток  регіону  потребує  забезпечення  оптимізованого
використання як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів розвитку всіх його складових.
Серед внутрішніх ресурсів забезпечення сталого (збалансованого) розвитку регіону, ми
вважаємо  за  доцільне  виділити  в  їх  складі  такі  основні  компоненти:  населення,
територія,  природно-ресурсний  потенціал,  географічне  положення,  соціально-
економічний потенціал, науково-технічний потенціал, культурно-історичний потенціал
[1].  Кожен  із  зазначених  компонентів  має  своє  значення  як  можлива  складова,
використання  якої  дасть  змогу  забезпечити  перехід  до  збалансованого  розвитку
регіону.

 Основою забезпечення сталого розвитку регіону є її територія. Ми вважаємо за
доцільне  виділити  її  окремо  з  поміж  інших  компонентів  природно-ресурсного
потенціалу,  яким  володіє  регіон,  з  огляду  на  унікальне  значення,  відіграє  земля,
земельні  ресурси  в  розвитку  суспільства  як  просторовий  базис  його  існування  та
взаємодії з природою. Територія Львівської області є одним з її найбільших багатств.
Площа  області  складає  21,8  тис.  км.  кв.,  що  становить  3,6%  території  України.
Територія  області  розташована  у  сприятливих  природно-кліматичних  умовах.
Земельний  фонд  області  складає  2183,1  тис.  га,  з  яких  1266,7  га  (58%)  зайнято
сільськогосподарськими угіддями, з них 796,7 тис. га – рілля, 0,7 тис. га – перелоги,
23,0 тис. га – багаторічні насадження, 446,3 тис. га – сінокоси та пасовища. Третину
території  області  –  694,6  тис.  га  (31,8%)  займають  ліси  та  лісовкриті  площі,  що
становить понад 8% загальної площі лісів держави [3].  Територія області  багата на
корисні  копалини  –  кам’яне  вугілля,  природний  газ,  нафту,  сірку,  торф,  озокерит,
кухонну та калійну сіль, сировину для виробництва цементу, вапняки і сланці, мергель,
будівельні  та  вогнетривкі  глини,  тощо.  Мінерально-сировинна  база  Львівщини  на
43,4%  складається  з  корисних  копалин  паливно-енергетичного  напряму  (нафта,
природний газ, конденсат, кам’яне та буре вугілля).

Географічне  положення  є  окремим  важливим  ресурсом,  що  може  бути
використаний  для  забезпечення  переходу  до  сталого  (збалансованого)  розвитку
регіону. Ми розглядаємо його в числі внутрішніх ресурсів, однак такою самою мірою
цей ресурс може віднесений і до зовнішніх. Це, на наш погляд, зумовлюється тим, що
особливості  розташування  Львівщини  та  її  значення  в  геополітичному  та
геоекономічному  планах  залежать  і  від  зовнішніх  чинників,і  від  внутрішніх
економічних, соціальних та екологічних параметрів,  які  має та може набути регіон.
Географічне  положення  Львівщини  з  погляду  можливостей  досягнення  сталого
(збалансованого)  розвитку  не  можна  оцінювати  однозначно.  На  це  впливає  значна
кількість  чинників,  реалізація  чи  домінування  окремих  із  яких  може  призвести  до
отримання чи втрати областю значних економічних дивідендів як транзитного регіону,
перетворення його на важливу ланку економічних зв’язків  і  торгівлі  між окремими
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суб’єктами господарювання. Наразі Львівщина лише незначною мірою використовує
своє  досить  вигідне  географічне  положення.  Однак  за  ефективного  використання
географічне  положення  може  значною  мірою  сприяти  переходу  області  до  моделі
сталого (збалансованого) розвитку.

Природно-ресурсний потенціал (далі – ПРП) нашої області також є чинником, що
може  і  має  бути  використаний  у  процесі  переходу  до  сталого  (збалансованого)
розвитку.  Саме,  під  кутом  зору,  забезпечення  сталого  розвитку  ПРП  області,  слід
зазначити  його  особливості  та  компонентну  структуру.  Зокрема,  значний  ступінь
антропогенної освоєності ПРП області загалом та виснаження і деградація внаслідок
цього  його  окремих  компонентів.  Це  стосується  земельних  ресурсів,  що  зазнали
надмірного  антропогенного,  насамперед  сільськогосподарського,  освоєння,  лісових
ресурсів, потенціал яких за історично тривалий час освоєння був суттєво звужений,
паливно-енергетичних  ресурсів,  в  складі  яких  найбільш  придатні  до  освоєння
родовища нафти та газу були використані протягом ХХ століття.

Висновки:
1. історичний  досвід  використання  значних  за  обсягами  окремих  компонентів

природно-ресурсного потенціалу через дію чинників об’єктивного та суб’єктивного
характеру показує загострення проблем взаємовідносин суспільства та природи. У
зв’язку  з  цим  існує  потреба  в  особливо  виважених  підходах  до  освоєння  і
господарського використання ПРП області;

2. використовуючи унікальність території та географічного положення області органи
місцевого  самоврядування  повинні  враховувати  тезу,  що  була  проголошена  в
Концепції  та  ухвалена  Конференцією  в  Ріо,  яка  ґрунтується  на  визнанні  й
урахуванні допустимих меж антропо- та техногенного навантаження на довкілля,
своєрідної «поворотної точки» (на засадах принципу ЛеШательє-Брауна), після якої
настає процес самоприскорюваної деградації природи та, відповідно, людини [2].
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Економічні  трансформації,  які  реалізуються  в  Україні,  потребують  значного
обсягу фінансових ресурсів, а тому стабільної банківської системи, що продуктивно
виконуватиме функції  фінансового посередника та провідника реформ до реального
сектора  економіки.  У  зв’язку  з  цим  зростає  потреба  в  посиленні  управлінської
складової  успіху  банківських  установ,  узгодженості  інтересів  усіх  учасників
банківського співробітництва та регулювання, що може забезпечитися за допомогою
теорії корпоративного управління і її інструментів.

Наукові  напрацювання,  пов’язані  з  теорією  корпоративного  управління,  мають
відомі іноземні та вітчизняні вчені, зокрема, А.В.Лібман, Е.М.Епштайн, Д.В.Овсянко,
В.Царенко,  І.Костирко,  Л.Є.Довгань,  І.П.Малик  та  інші.  Проте,  не  зменшуючи
значення проведених досліджень, конкурентне середовище вносить постійні корективи
у діяльність економічних агентів, а тому варто звернути увагу на використання теорії
корпоративного управління у напрямі посилення фінансової стійкості та капіталізації
банків.

Проблема  використання  теорії  корпоративного  управління  полягає  у  тому,  що
більшість науковців розглядає її лише для вирішення агентської проблеми (розв’язання
конфліктів між власниками, менеджерами та міноритаріями банку). У той же час, вона
може  використовуватися  також  і  для  спрощення  процесів  реструктуризації  банків
(додаткові емісії, злиття та поглинання, рейдерство тощо) та ліквідації,  актуальність
яких зростає з посиленням вимог до обсягу банківського капіталу для діючих банків до
500 млн грн, що буде недосяжним для багатьох акціонерів без зовнішньої допомоги. 

Окрім  того,  налагоджена  система  корпоративного  управління  є  умовою
ефективної роботи публічних акціонерних товариств (основна організаційно-правова
форма діяльності банків в Україні), відкриває їм доступ до світових ринків капіталу,
посилює  соціальні  зобов’язання,  розвиває  поняття  ділової  етики  та  прозорості
взаємовідносин. Це у свою чергу є підставою для посилення довіри до банківських
установ,  як  основи  фінансового  посередництва;  розвитку  ринку  цінних  паперів;
встановлення  ринкової  вартості  бізнесу  та  посилення  капіталізації;  захисту  прав
акціонерів. 

Зрештою,  треба  взяти  до  уваги  слушне зауваження  А.В. Бухвалова  про  те,  що
форма ПАТ (публічної компанії) є реальним опціоном, тобто можливістю порівняно
легко залучити додаткові ресурси, використати процедури злиття та поглинання, проте
цей опціон коштує грошей. Це так звані витрати публічності – необхідність у аудиті,
витрати  на  корпоративне  управління,  підтримка  курсу  акцій,  захист  від  недружніх
поглинань тощо [1, ст. 116].

Варто  зауважити  також,  що  євроінтеграційні  прагнення  України,  які  сприяють
уніфікації  законодавства  нашої  країни  з  правовими  нормами  ЄС,  посилюють
відповідальність  корпоративних  установ  за  якість  проведення  корпоративного

53



управління та публічність діяльності, що за його допомогою забезпечується. У процесі
оцінки  стану  корпоративного  управління  увага  акцентується  на  аналізі  структури
акціонерного капіталу, вартості бізнесу компанії та формуванню її стратегічних цілей. 

Сучасні  проблеми  посилення  відповідальності  власників  банків  та  їхніх
менеджерів  за  розмивання  капіталу,  виведення  активів  з  банківської  установи,
доведення до банкрутства також є сферою реалізації теорії корпоративного управління.
У  цьому  ж  контексті  варто  згадати  про  якість  управління  державними  банками.
Зокрема,  через  відповідні  механізми  формування  органів  управління  та  залучення
зовнішніх  незалежних  експертів  до  їхнього  складу  можна  уникнути  недоліків
одноосібного прийняття рішень та обмеження прав міноритарних акціонерів.

Отож,  очевидно,  що  корпоративне  управління  необхідне  для  посилення
конкурентоспроможності банків, дозволить створити належний імідж надійності для та
залучати капітал на вигідних умовах, є необхідною основою вироблення ефективної
стратегії розвитку та процвітання банківської системи. 
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Ідея  сталого  розвитку  на  сьогоднішній  день  перебуває  в  переліку  основних
завдань розвитку розвинених країн світу.  Вона базується на цілях,  декларованих на
конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулась в Ріо-
де-Жанейро в 1992 році. 

Узагальнивши визначення таких вчених, як  Ю.І. Костенка та Б.Є. Патона, котрі
досліджували дану тему, можна зробити висновок, що  сталий розвиток – це процес
розбудови держави, який полягає у збалансованому вирішенні соціально-економічних
завдань,  збереження  навколишнього  середовища  і  природно-ресурсного  потенціалу,
ціллю якого є задоволення потреб як теперішнього, так і майбутнього суспільства.

Серед перспектив, що стосуються реформування глобальної фінансової системи в
цілому, розглядаються такі завдання [1]: 

 встановлення  податку  на  фінансові  операції  з  метою  створення  ресурсів  для
сталого розвитку та ліквідації феномена «triple North-South arbitrage» – а саме
багаторазового перепродажу цінних паперів; 

 використання  прогресивних  податків  з  метою  створення  ресурсів  для
фінансування проектів у сфері сталого розвитку; 

 подолання  обмежень  для  приватних  інвесторів  і  фінансових  організацій  у
наданні «довгих грошей»; 

 використання механізмів змішаного фінансування. 
Для  запроваження  політики,  законодавчої  бази  та  рамкових  угод  у  сфері

фінансування сталого розвитку Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
працює  над  проектом  «Моделювання  стійкої  фінансової  системи  для  «зеленої»
економіки»  (Inquiry).  Діяльність  Inquiry  базується  на  базі  двох  проектів  ЮНЕП:
Ініціативі  зі  створення  «зеленої»  економіки,  що здійснює стратегічні  дослідження і
надає  підтримку  урядів  у  більш  ніж  40  країнах,  і  Фінансової  ініціативи.  Inquiry
аналізує діяльність фінансової системи з точки зору її ефективності в рамках концепції
«зеленої» економіки, а також визначить можливості проведення реформ і потенційні
проблеми.

Ці  глобальні  тенденції  в  найближчій  перспективі  торкнуться  і  національної
економіки.  Цьому  сприятиме  прийнята  на  початку  2015  року  Стратегія  сталого
розвитку «Україна – 2020» [2],  якою визначено мету,  вектори руху, дорожню карту,
першочергові пріоритети та індикатори умов становлення та розвитку України. 

Якщо розглянути українську модель сталого розвитку,  можна сказати,  що вона
розробляється  в  умовах  затяжної  економічної  кризи  і  господарської  депресії,  тому
багато її положень є гіпотетичними. В ній зазначається, що Україна може забезпечити
сталий  розвиток  виключно  шляхом  ефективного  використання  усіх  видів  ресурсів,
структурно-технологічної  реструктуризації  виробництва,  використання  творчого
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потенціалу всіх членів суспільства для розбудови і процвітання держави. 
Потенційні загрози сталого розвитку можна поділити на 2 групи. Перша група –

це внутрішні  загрози.  До  них  можна  віднести  такі  явища,  як  зменшення  обсягів
виробництва,  зниження  інвестиційної  активності,  погіршення  стану  фінансової
системи, зниження рівня зайнятості населення в тому числі за рахунок прихованого
безробіття, зменшення платоспроможного попиту. Другою групою потенційних загроз
є  зовнішні  загрози,  а  саме  зростання  цін  і  погіршення  умов  закупки  паливно-
енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів, зменшення конкурентоспроможності
товарів, що експортуються з України, відтік найбільш кваліфікованої робочої сили за
кордон,  перехід  у  власність  нерезидентів  ключових  головних  виробництв  держави,
природні стихії а також різного роду  катастрофи.

Отже,  удосконалення  концепції  сталого  розвитку  в  Україні  є  невід’ємним
завданням  для  розвитку  економіки  в  нашій  державі.  В  перспективі,  очікуваними  є
суттєві зміни фінансово-економічного характеру на шляху реформування національної
економіки згідно засад сталого розвитку країни та суспільства.
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УДК 336

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ
МОДЕЛЕЙ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Підхомний О.М., д.е.н., доц.,
професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Львівський національний університет імені Івана Франка

Як відомо, Арістотель ділив науку про багатство на економіку і хрематистику [1].
Економіка в його розумінні є наукою про задоволення потреб людей та використання
грошей як засобу обміну. Під хрематистикою Арістотель розумів наживання статків
понад  природним  рівнем  потреб.  Цей  протиприродний  процес  був  пов’язаний  з
нагромадженням грошового й торговельного капіталів. Аристотель у праці "Політика"
зазначає,  що у  наживанні  статку  ніколи  не  буває  межі.  Надмірне  збагачення  часто
відбувається за рахунок непродуктивної діяльності. У середньовічній Європі дискусія
щодо  моральності  стягнення  фіксованого  процента  завершилась  легалізацією
лихварства. В результаті цей вид господарської діяльності, який Арістотель відновив
до хрематистики, почали розглядати як складову економіки.

Дискусія  між  фізіократами  й  меркантилістами,  певною  мірою,  відобразила
розбіжності  між  економікою  і  хрематистикою.  Це  ж  можна  стверджувати  про
натуралістичну і капіталотворчу теорії кредиту. Схильність індивідів до певного типу
господарської  поведінки  визначала  й  надання  переваги  щодо  стилю  регуляторної
політики  держави.  Загалом  прагнення  до  надмірного  збагачення  визначало
прихильність до вільного ринку й економічного лібералізму. Разом з тим, це прагнення
не виключало  можливості  використання держави з  метою протекціонізму.  Втілення
відповідних ідей у господарську практику вело до порушення гомеостазу суспільного
життя  і  соціальних  напружень.  Це  зумовило  актуалізацію  етичних  питань  у  сфері
економічних відносин [2].

Із ростом обсягів виробництва посилився вплив людства на природу, що, поряд з
етичними, загострило й екологічні проблеми. Низка вчених, окрім фінансових аспектів,
зосередили  увагу  на  енергетичній  складовій  економічних  процесів.  Були  спроби
обґрунтувати  природний  порядок  в  економіці,  які  беруть  свій  початок  у  вченні
фізіократів. Відповідний напрям наукового пошуку отримав назву "фізична економія".
Вагомий  внесок  у  розвиток  фізичної  економії   зробили  такі  українські  вчені  як
С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко, Л. Гринів. 

Певне відображення ідеї фізичної економії знайшли у концепції сталого розвитку,
яка  передбачає  зважене  використання  природних  ресурсів.  Однак  переважно
регуляторна  політика  держав  у  сфері  економіки  відповідає  ідеології  суспільства
споживання  та  фінансовим  інтересам  великих  транснаціональних  корпорацій,  а  не
довгостроковим цілям виживання людства. Це актуалізує просування ідей екологізації
економіки та фізичної економії у масовій свідомості. Не менш важливими є проблеми
якості  інформаційного простору  суспільства,  найстійкіші  елементи якого  набувають
форми інститутів,  що регулюють поведінку багатьох індивідів.  Наявна інституційна
інфраструктура  є  важливим  чинником  як  благополуччя  та  виживання  народу,
визначаючи, серед іншого, форму і зміст державного регулювання суспільного життя.
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Переважно дослідження фізичної економії та суспільних інститутів відбуваються
без взаємозв’язку. Тобто, не достатньо висвітлено зв’язки матеріальних і енергетичних
витрат  функціонування  економіки,  з  одного  боку,  та  стабільності  й  еволюції
інституційної  інфраструктури  суспільства,  з  іншого.  Актуальною  науковою  і
прикладною проблемою є синтез ідей інституціоналізму та фізичної економії з метою
протистояння стилю мислення й поведінки, заснованому на спрощених уявлення про
критерії  ефективності,  серед  яких  визначальну  роль  закріплено  за  прибутком.  Цей
стиль,  всупереч  прийнятому  багатьма  економістами  постулату  про  існування
раціонального  індивіда,  веде  до  руйнівної  поведінки  окремих  осіб,  продиктованої
егоїстичними цінностями, й дестабілізуючих форм регуляторної політики держав, яка
не враховує низки побічних негативних ефектів.
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УДК 368

СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Плиса В.Й., кандидат економічних наук, професор, 
професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, 

декан факультету економіки, менеджменту та міжнародного права
Львівський національний університет імені Івана Франка

Якість  страхового  ринку  визначається  його  роллю,  місцем  та  функціями  в
соціально-економічній системі. Якісну та кількісну визначеність цього ринку не можна
розкрити, обмежуючись його рівнем. Страховий ринок формується і розвивається не
сам  по  собі,  він  значною  мірою  детермінований  умовами  й  закономірностями,  що
знаходяться  поза  ним,  виступає  в  ролі  фінансового  стабілізатора,  який  дає  змогу
суспільству  компенсувати  збитки,  що  настають  внаслідок  непередбачуваних
випадкових подій.

Становлення системи страхових відносин, формування інституційних механізмів
страхового  захисту,  адекватних  глобальним  змінам,  що  відбуваються  в  світовій
господарській  системі,  «вимагає  розробки  концепції  модернізаційного  розвитку
національного страхового  ринку  в  Україні,  з  урахуванням розширення різноманіття
елементів й звʼязків, функцій і структур, організацій та інституцій страхового ринку,
тенденцій  розвитку  національних  фінансових  операторів  в  умовах  глобалізації
страхового простору» [1, c.191]. 

Основна  перепона  при  запровадженні  стратегії  модернізації  –  висока
невизначеність майбутнього. Навіть пʼятирічні прогнози виявляються дуже неточними,
не говорячи вже про довгостроковіші. Тим більшого значення набуває досвід інших
країн,  особливо  тих,  кому  вдалося  вирішити  задачу  наздоганяючого  розвитку.  На
основі  узагальнення  цього  досвіду  теорією реформ  сформульовані  рекомендації  по
проведенню  інституційних  перетворень,  які  слід  було  б  прийняти  до  уваги  при
розробці  і  зіставленні  стратегій  модернізації  страхового  ринку  в  Україні  (разом  з
прогнозом екзогенних параметрів і результатами моделювання вітчизняної страхової
системи).

Ефективна стратегія повинна бути гнучкою і передбачати своєчасну зміну як цілей
стимулювання,  так  і  засобів  їх  досягнення.  Зауважимо,  що  запозичення
«найпередовішої»  страхової  політики  нерідко  пригнічує  зростання.  Таким  чином,
необхідно вчасно міняти страхову політику, уникаючи як невиправданої інерції, так і
«забігу вперед».

Цільова складова будь-якої стратегії суттєво впливає і багато в чому визначає як її
зміст, так й успішність реалізації.

Стратегія  модернізації  страхового  ринку  передбачає  досягнення  низки  таких
цілей:  1) створення  ефективної  страхової  системи  (створення  та  розвиток
інституціонального  й  інфраструктурного  середовища,  сприятливого  для  страхової
бізнесу  і  виконання  ним  своїх  функцій;  створення  та  успішне  функціонування
страхової  системи  спроможної  захистити  майнові  інтереси  держави,  громадян  та
господарюючих  суб’єктів;  формування  незалежної,  справедливої  та  компетентної
наглядової системи, яка забезпечуватиме баланс між контролем дотримання правил і
втручанням у діяльність  суб’єктів  страхового ринку;  підвищення якості  державного
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регулювання  страхової  справи);  2) модернізація  страхової  системи  (встановлення
процедур і правил, які забезпечуватимуть виявлення та врахування інтересів кожної
групи  у  процесі  прийняття  рішень  на  всіх  рівнях  страхової  системи,  посилення
конкуренції  та  відповідальності  за  результати  прийнятих  і  реалізованих  рішень,
припинення будь-яких намірів встановити монополію у страховій справі;  створення
механізмів рівноправного діалогу страхових організацій, страхувальників і держави з
ключових питань розвитку страхування в Україні,  результати якого стають основою
прийнятих  нормативних  рішень;  підтримка  зусиль  суб’єктів  страхової  системи  з
самоорганізації, включення громадських організацій страховиків України в процедури
підготовки, прийняття і контролю реалізації рішень на всіх рівнях влади; припинення
будь-яких спроб обмеження на отримання і розповсюдження інформації; відновлення
довіри суб’єктів страхової системи до державних інститутів, боротьба з корупцією на
основі  створення  процедур  і  правил  контролю  страховиків  і  страхувальників  за
діяльністю органів влади,  ліквідації  усіх зон відсутності  контролю за діяльністю та
забезпечення  інформаційної  прозорості  органів  влади,  передачу  частини  їх
повноважень  громадським  організаціям);  3) модернізація  економіки  страхування
(реалізація  політики  розвитку  конкуренції  і  жорстке  припинення  будь-яких  проявів
монополізму для забезпечення рівних умов страхової діяльності,  при яких виграють
найефективніші  страхові  компанії;  створення умов для того,  щоб страхові  інновації
стали  головним  інструментом  конкурентної  боротьби;  проведення  збалансованої
страхової  політики,  яка  передбачає  відмову  від  принципа  «захист  страховика»  на
користь принципа «захист страхувальника»); 4) повномасштабна інтеграція страхового
ринку  України  у  світовий  страховий  простір;  5) організувати  державний  вплив  на
страхові відносини головним чином через створення економіко-правових механізмів
(«правил гри»),  які  забезпечили б,  оптимальний баланс інтересів  як  держави,  так і
страховиків, страхувальників й страхових посередників.

Щоб  досягнути  ці  цілі,  треба  створити  інституційну  систему  для  вироблення
стратегії  модернізації,  сумісну  з  наявними  культурними,  політичними  й
інституційними  обмеженнями,  систему  інтерактивного  управління  зростанням
страхового ринку. Її функціонування повинне спиратися на такі коаліції інтересів, які в
нинішній ситуації мають шанси стати коаліціями дії.
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Львівський національний університет імені Івана Франка

Однією  з  найбільших  першочергових  проблем  сьогодення  є  проблема
забезпечення необхідної збалансованості між розвитком національного виробництва та
збереженням стану  навколишнього  природного  середовища.  Така  збалансованість  –
гарантія  економічного  й  соціального  розвитку  як  сучасного  суспільства,  так  і
майбутніх поколінь[1].

У сучасних умовах жодна з країн світу не здатна самостійно вирішувати свої
екологічні проблеми, які вимагають прийняття ефективних управлінських рішень та їх
координації на міжнародно-правовій основі. Вирішення цих проблем можливе лише на
рівні міжнародного співробітництва. Так, Глобальний договір ООН є документом, який
мотивує  компанії   світу   узгоджувати  стратегії  своєї  діяльність  з  десятьма
загальновизнаними  принципами  в  сфері  прав  людини,  праці,  навколишнього
середовища та боротьби з корупцією, а також вживати заходи на підтримку цілей ООН.
Впровадження цих принципів Глобального договору, які є добровільною ініціативою у
світовій економіці з 2000 року, та стали фундаментом сталого розвитку економіки цих
країн було підтримано у 145 державах. Саме в останні 10 років розвиток соціальної
відповідальності  бізнесу  є  актуальним  напрямком  розвитку  підприємств,  який
пов'язаний  з  низкою  чинників:  розвитком  глобалізаційних  процесів;  необхідністю
посилення  прозорості  компаній;  покращенням  конкурентоспроможності  корпорацій,
посиленням  інтеграційних  процесів  та  акомодацією  до  запитів  зовнішнього
середовища та потенційних стратегічних інвесторів[3].  Отже, зелена економіка – це
стабільність  розвитку  екологосоціогосподарської  системи,  ключовими  принципами,
якої  є:  відповідність  принципам  сталого  розвитку;  обережність  по  відношенню  до
соціальних наслідків і впливу на навколишнє середовище; висока цінність природного
і людського капіталів; ефективність використання ресурсів, збалансоване споживання і
виробництво.

В  1975  році  під  егідою  ООН  було  створено  глобальну  систему  моніторингу,
оскільки охорона навколишнього природного середовища є  проблемою планетарного
масштабу.  На  даному  етапі  економічного  розвитку  держав,  міжнародне  товариство
об'єднує  та  концентрує  свої  зусилля  для  втілення  Програми  ООН  з  охорони
навколишнього  природного  середовища  (ЮНЕП).  Вона  координує  дії  у  процесі
проведення  спільного  моніторингу,  обміну  інформацією  про  природні  зміни  під
впливом антропогенних факторів, яку дають станції глобального моніторингу. З 1991-
го року у межах України функціонує програма системного екомоніторингу України
(СЕМ, Україна), в якій беруть участь приблизно 30 суб’єктів (Міністерство охорони
навколишнього  природного  середовища,  Міністерство  надзвичайних  ситуацій  –   у
зонах  радіоактивного  забруднення,  Міністерство  аграрної  політики  України,
Державний комітет лісового господарства України і т.д) [4]. 
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“Зелена економіка” – глобальний рух, націлений на планетарні зміни у кожній
окремій  країні  та  оснований  на  принципах  рівності  доступу  до  ресурсів  Землі  в
майбутньому і  для  майбутніх  поколінь.  „Зелена  економіка”  є  засобом забезпечення
сталого  розвитку,  а  її  реалізація  передбачає  ідею  нових  стандартів  для  життя
суспільства  з  метою  збереження  навколишнього  природного  середовища.  За  Н.
Орловою  пріоритетними  цілями  компаній  в  області  розвитку  “зеленої  економіки”
повинні  бути:  запобігання  забрудненню   навколишнього  природного середовища,
активна участь у вирішенні проблеми зниження викидів парникових газів; досягнення
економного  і  раціонального  використання  енергетичних  та  природних  ресурсів;
ефективне  управління  утворенням  відходів.  Високий  рівень  відповідальності
підприємства  набуває  все  більшого  значення  для  забезпечення  позитивного
інвестиційного іміджу компанії (регіону). Державна політика сталого розвитку надає
платформу  для  формування  нових  механізмів  впровадження  концепції  “зеленого”
зростання.  Так,  крупні  корпорації  мають  змогу  дотримуватися  всіх  вимог
законодавства  у  сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища,  послідовно
розробляють  та  впроваджують  ефективні  системи  екологічного  менеджменту,
орієнтуючись на кращий світовий досвід. В цьому контексті актуальними є розробка та
реалізація  регіональних  програм  підтримки  підприємств  щодо  впровадження
високотехнологічних  виробництв,  які  підтримуватимуть  збалансованість
екологосоціогосподарської системи [2]. 

Отже, розуміння високої цінності природного і людського капіталів,  у поєднанні
з  ефективним  використанням  механізму  реалізації  Концепції  сталого  розвитку
допоможе зберегти життя на планеті. На нашу думку, “зелена економіка” являє собою
різновид  економіки,  перевагами   якого  є  збереження  та  відтворення  соціальних  та
екологічних  цінностей,  що  ґрунтуються  на  економічних  досягненнях  суспільства.
Розвиток та підтримка “зеленої економіки” є базовим атрибутом сучасності.
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доктор технічних наук, професор, 
Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна

Мінерально-сировинні ресурси кожної країни є однією з гарантій її економічної
та, значною мірою, національної безпеки. 

За даними Державної служби геології та надр в надрах України виявлено майже
20 000 родовищ і проявів 117 видів корисних копалин, з яких 8172 родовища по 94
видах мінеральної сировини мають промислове значення і обліковуються Державним
балансом запасів.

Україна належить до числа держав світу, які мають запаси всіх видів енергетичних
ресурсів (нафта, природний газ, вугілля, торф, уран та ін.), але ступінь забезпеченості
запасами,  їх  видобуток  та  використання  неоднакові  і  в  сумі  вони  не  створюють
необхідний  рівень  енергетичної  безпеки.  Оскільки  сьогодні  Україна  в значній  мірі
залежить  від імпорту  енергоресурсів,  насамперед,  природного  газу, першочерговим
завданням для нашої  країни є  пошук нових  джерел енергетичного  забезпечення,
зокрема газу з нетрадиційних покладів.

Загальні  запаси  вуглеводнів  у  основних  нафтогазоносних  регіонах  України
становлять понад 1 млрд т.

В Україні відкрито близько 400 родовищ нафти та газу, стратиграфічний діапазон
нафтогазоносності  охоплює  розущільнені  архейсько-нижньопротерозойські
кристалічні  породи  і  майже  весь  фанерозой  ‒  від  кембрію  до  неогену  включно,
глибинний діапазон сягає 6 км.

Однією з ключових проблем є забезпечення регулярного приросту запасів нафти і
газу,  який  покривав  би  обсяг  видобутих  вуглеводнів  в  Україні.  Для  суттєвого  і
швидкого нарощування видобутку нафти і газу в Україні необхідно відкриття крупних і
значних за запасами (більше 30 млн т у.п.)  родовищ на великих глибинах та слабо
освоєних територіях. Особливо гостро сьогодні стоїть питання видобутку вуглеводнів з
покладів нетрадиційного типу, зокрема газу ущільнених порід, сланцевого газу, газу-
метану вугільних родовищ, сланцевої нафти та газогідратів.

Прогнозні  ресурси  цих  нетрадиційних  вуглеводнів  в  Україні  становлять:
сланцевого газу 1–1,5 трлн м3, газу щільних порід в Західному регіоні – 1–2 трлн м3, в
Східному регіоні – 3–8,5 трлн м3, загальні ресурси метану вугільних родовищ – 1,8–12
трлн м3, ресурси газу глибоководної  частини шельфу Чорного моря – 4–13 трлн  м3,
прогнозні ресурси гідратного газу  в українському секторі Чорного моря  – 7 трлн м3.

Слід  зазначити,  що  Україна  посідає  четверте  місце  в  світі  за  прогнозними
ресурсами метану вугільних родовищ, які оцінюються в середньому в 13 трлн. м3. У
Державному балансі корисних копалин України враховується 322 млрд м3 запасів і 133
млрд м3 ресурсів газу метану по Донецькому вугільному басейну і 5,5 млрд м3 запасів и
0,47 млрд м3 ресурсів – по Львівсько-Волинському.

При наявності 15 енергоблоків на чотирьох атомних електростанціях уран відіграє
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найважливішу  роль  у  виробництві  електроенергії. Основою  мінерально-сировинної
бази  урану  України  є  великі  за  розмірами  родовища  у  Кіровоградському
урановорудному районі, що належать до метасоматичного геолого-промислового типу
з  рядовими  та  бідними  урановими  рудами. Друге  місце  за  своїм  промисловим
значенням  займають  родовища  пісковикового  геолого-промислового  типу  у
палеогенових вуглистих відкладах платформного чохла. Нині в Україні виробляється
800–1000 т природного урану на рік.

Важливим енергетичним ресурсом України є вугілля,  яке є і  залишатиметься й
надалі  одним  з  основних  енергоносіїв  України,  гарантом  її  відносної  енергетичної
незалежності.

Металогенічна провінція Українського щита найбільш різноманітна за кількістю
родовищ і рудо проявів, зокрема тут розташовані родовища і рудопрояви титану, олова,
ніобію, дистену, пегматитів, рудопроявів молібдену, нікелю, кобальту, свинцю і цинку,
вольфраму,  цирконію,  рубідію,  скандію,  срібла,  апатитів,  вермикуліту,  графіту,  міді,
азбесту, силіманіту, корунду, тальку.

В  Українських  Карпатах  встановлена  чітка  металогенічна  зональність –  тут
розміщені  гідротермальні  родовища  поліметалів  (з  золотом  та  сріблом)  і  ртуті. У
Прикарпатському прогині присутні телетермальні родовища поліметалів з баритом, а
також целестину і самородної сірки.

Окрім  описаних  вище  металічних  корисних  копалин  Україна  має  надійну
мінерально-сировинну  базу  неметалічних  корисних  копалин.  Відкрито  і  розвідано
близько  4  тис.  родовищ  неметалічних  корисних  копалин,  з  яких  майже  2  тис.
розробляються чи розроблялися.

Ефективне освоєння ресурсної бази України можливе лише на основі правильної
оцінки її поточного стану. Для цього її необхідно проводити на основі єдиних науково-
методичних критеріїв; забезпечити достовірність оцінених запасів корисних копалин і
відповідність їх якісних показників запланованим напрямам використання; створити
умови  для  найповнішого,  економічно  раціонального  й  комплексного  використання
запасів  родовищ  корисних  копалин  з  дотриманням  вимог  щодо  охорони  надр  та
навколишнього природного середовища; проводити порівняльну оцінку кількісних та
якісних  показників  запасів  корисних  копалин,  їх  географо-економічних,  гірничо-
геологічних,  гідрогеологічних  та  інших  умов  залягання  для  визначення  реальної
промислової  цінності;  створити безпечні  умови для інвестицій,  що здійснюються  у
видобування корисних копалин; розробити уніфіковані класифікації корисних копалин
для звітності на різних стадіях використання ділянки надр.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У СФЕРІ

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Сенета З.Я., інженер кафедри екологічної економіки
Національний лісотехнічний університет України

Шлях інтеграції  України в економічні структури Європейського Союзу вимагає
активної  співпраці  з  сусідніми  державами  та  тісного  міжнародного  еколого-
економічного співробітництва, зокрема на транскордонному рівні. Сьогодні як світова,
так  і  вітчизняна практика показують  зростання  попиту на  природний рекреаційний
відпочинок.  Орієнтуючись  на  національні  традиції  України  та  розвиток  сільського
туризму  у  сусідніх  державах  Європейського  Союзу,  варто  зазначити,  що  на
прикордонних територіях  є  величезний потенціал  і  можливості  для  транскордонної
співпраці у сфері сільського зеленого туризму.

Транскордонне співробітництво у сфері  сільського зеленого туризму сприятиме
підвищенню іміджу прикордонних регіонів, а налагодження туристичної співпраці між
Україною та регіонами країн  Європейського Союзу, це шлях до формування сталого
розвитку  прикордонних  регіонів  у  рамках  нової  Європейської  еколого-економічної
політики добросусідства.

Переважна більшість прикордонних територій у європейських країнах є не такими
розвиненими,  як  центральні,  саме  тому  Європейський  Союз  спрямовує  свою
регіональну політику на усунення диспропорцій щодо розвитку регіонів та підвищення
життєвого рівня населення. Для України ця ситуація виглядає дещо по-іншому з огляду
на  те,  що  в  минулому  західні  прикордонні  території  держави  розвивалися  зі
специфікою  периферійності,  а  всі  інші  території  –  як  внутрішні  регіони.  Поява
державного  кордону  на  цих  землях  внесла  суттєві  корективи  у  життєдіяльність
населення.  Тому  основними  цілями,  яких  необхідно  дотримуватись  у  розвитку
регіональної еколого-економічної політики у сфері транскордонного співробітництва,
є: нівелювання наявності кордону, використання нових можливостей щодо вирішення
проблем територіального розвитку прикордонних регіонів та забезпечення зростання
життєвого рівня населення цих регіонів [3]. 

Для розвитку транскордонного  еколого-економічного  співробітництва України з
сусідніми  державами  Європейського  Союзу  у  сфері  сільського  зеленого  туризму
потрібно вирішити низку невідкладних заходів, серед яких:

1. На законодавчому рівні затвердити організаційні умови надання послуг у сфері
сільського  зеленого  туризму.  Законодавчо  закріпити  визначення  базових
положень  і  термінів  (аграрний  туризм,  сільський  туризм,  сільський  зелений
туризм, зелений туризм, агрооселя).

2. Створити  і  впровадити  систему пільгового довгострокового  кредитування  для
сільського населення та забезпечити закріплення певних пільг та преференцій
(сплата  податків,  оплата  комунальних  послуг  тощо)  для  власників  гостинних
садиб.

3. Сформувати  пропозиції  щодо  елементів  фірмового  та  етнічного  стилів  для
ідентифікації сільського зеленого туризму на прикордонних територіях України
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та ЄС.
4. Створити інформаційні засоби та технології з даними сільського зеленого туризму.

Інформувати  клієнтів  про  нові  пропозиції  на  ринку  послуг.  Забезпечити
регулярний обмін інформацією між клієнтами і турагенствами.

5. Налагодити  тісну  співпрацю  з  міжнародними  та  вітчизняними  фондами.
Ефективно  використовувати  грантову  та  фінансову  допомогу.  Брати  участь  у
міжнародних програмах розвитку сільського зеленого туризму. 

6. Підвищити  ефективність  використання  транзитного  потенціалу  у  західних
областях  України  шляхом  будівництва  нових  і  реконструкції  чинних  пунктів
пропуску, модернізувати залізничні колії, швидкісні та об’їзні дороги.

7. Активізувати місцеві органи влади щодо підтримки сільського зеленого туризму,
адже сільський зелений туризм – це додаткові кошти в розвиток інфраструктури
районів та областей України.

8. Проводити  навчальні  семінари,  тренінги  та  забезпечувати  ці  заходи  якісним
навчальним матеріалом, організовувати поїздки та екскурсії у найкращі садиби
прикордонних  територій.  Створити  та  розвивати  нові  спільні  культурні
транскордонні маршрути. 

9.  Створити  інформаційне  забезпечення  (реклама,  друкування  брошур  про
туристичний  потенціал  транскордонного  регіону  та  його  окремих  районів,
адреси гостинних осель) та сертифікацію існуючих садиб.

10.Створити  високоякісну освітню програму для  працівників туристичної  галузі,
налагодити випуск туристичних довідників. Брати активну участь у міжнародних
ярмарках та виставках. 

11.З метою якісного наукового супроводу інституційного забезпечення туристичної
галузі в межах виконання державних наукових тем по транскордонному еколого-
економічному співробітництву залучати профільні навчальні заклади та державні
науково-дослідні установи. 

Реалізація  відповідних  заходів  дає  змогу  отримати  необхідні  знання  у  сфері
сільського зеленого туризму всім тим, хто вже розпочав діяльність у цій сфері або має
бажання та можливості її розпочати. 

З наведеного вище можна зробити висновок, що транскордонне співробітництво
позитивно  впливає  на  розвиток  сільського  зеленого  туризму.  Сьогодні  сільський
зелений  туризм  визначений  одним  із  пріоритетних  напрямів  туристичної  індустрії
країн  Європейського  Союзу  в  цілому,  який  динамічно  розвивається. Розвиток
транскордонної еколого-економічної співпраці у сфері сільського зеленого туризму між
Україною  та  сусідніми  державами  Європейського  Союзу  повинен  ґрунтуватися  на
взаємоповазі,  взаємодопомозі  та  партнерських  відносинах  і  враховувати  існуючі
громадські точки зору, на основі яких повинні надалі розвиватися, вдосконалюватися
та зміцнюватися дружні міжнародні відносини.
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Professor of the Department of Management 

Ivan Franko National University of Lviv

This scientific article deals with the integral estimate of the effectiveness of performance
of indices of the state targeted programs for protection of natural environment in Ukraine,
namely –  the subject of the research is quantitative indices of the State targeted program
“Forests of Ukraine” for 2010–2015 and their estimate. 

Methodological  basis  of  the  study  is  the  system  of  indices  for  the  estimate  of
effectiveness  and  performance  of  the  state  targeted  programs  for  protection  of  natural
environment that include the following indices (indicators): integrated index of financing the
program actions and indicators of co-financing. The author applies integrated indicator of
financing the program tasks and actions to assess the actual level of financing the program
from various sources through the entire period of the program implementation and to carry
out a comparative analysis of financial support  for  various programs implemented at  the
expense of the budgetary funds and other sources. The author uses indicator of co-financing
for calculation of the ratio of actual and planned indicators of attraction of the funds from
other sources (public borrowings, extrabudgetary funds) per 1 UAH of the budget funds. 

Proceeding  from  the  analysis  of  quantitative  indices  of  the  State  targeted  program
“Forests of Ukraine” for 2010-2015, it was established that for all 5 years of activity, the
planned level of budget financing of the Program has not been achieved. In particular, in
2010-2011, operations and tasks of the Program had been financed from the budget funds by
77 % and in 2014-2015 by 33 and 27 % respectively. During the entire period of the Program
implementation, the average annual rate of actual financing from all sources attained 147 %,
including 53 % from the state budget and 206 % from other sources of financing. The author
has proved that the said indices of performance of the Program’s operations remain to be at a
high level   = 70. 

The author has come to the conclusion, that the calculated indicator of co-financing of
the State targeted program “Forests of Ukraine” can be used for approval of the managerial
decisions on the assessment of performance of the public contracting authority in terms of
attraction  of  funds  from  the  local  budgets  and  extrabudgetary  funds  as  an  important
component of organization of the program implementation process. 

Application of  multidimensional  quantitative indices in the process of assessment of
effectiveness  of  the  State  targeted  program  “Forests  of  Ukraine”  that,  according  to  the
developed algorithm, are calculated proceeding from their numerous parameters, provided
the possibility to assess the combined impact of different effects by way of constructing a
single quantitatively determined integral parameter for the program – the performance index.
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РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ  МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО

РОЗВИТКУ

Славік Р.В., к. е. н.,
доц. кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Обов’язковою  передумовою  формування  рекреаційної  господарської  системи  є
природно-рекреаційний  потенціал,  який  виступає  необхідною,  але  не  достатньою
умовою. Комплексний  розвиток  рекреаційної  сфери  в  Україні  останніми  роками
ускладнюється  відсутністю  державної  програми  розвитку  туризму  та  курортів. У
зв’язку  з  цим,  невирішеними  залишаються  питання  стратегічного  планування  і
програмування розвитку рекреації і туризму у регіонах. 

Проаналізувавши тенденції розвитку  рекреаційно-туристичної сфери України на
прикладі динаміки та структури туристичних потоків починаючи з 2000 р., відмітимо,
що  повторюючи  загальні  тенденції  кризових  років,  з  2009  р.  почала  помітно
збільшуватися  кількість  українських  туристів,  які  виїжджали  за  кордон  разом  зі
стійкою  тенденцією  зменшення  внутрішніх  туристів.  Дане  явище  може  бути
зумовлене, з одної сторони, поступовим покращенням рівня життя населення, а з іншої
–  неконкурентоспроможністю  вітчизняного  рекреаційно-туристичного  продукту.
Анексія Криму та війна на Донбасі скорегувала всі показники турпотоків. Однак, слід
відмітити, що корекція відбулася також внаслідок невідображення статистичних даних
із  зазначених  територій  в  Держкомстаті.  Разом  з  тим,  відмітимо  тенденцію  до
збільшення  внутрішніх  туристів  у  2015-16 рр.,  що  зумовлено  здебільшого,
здорожченням іноземної валюти у порівнянні з гривнею.

Зменшення  попиту  на  вітчизняний  рекреаційно-туристичний  продукт,  в  першу
чергу,  негативно впливає на розвиток традиційних рекреаційних регіонів  України –
Карпатського,  Причорноморського,  Поліського  тощо.  У  зв’язку  з  цим,  виникає
об'єктивна необхідність більш ефективних дій державного менеджменту в контексті
позиціонування національного рекреаційного продукту на ринку, сприяння залучення
інвестицій у галузь, покращення стану інфраструктури тощо.

За  оцінками  міжнародних  організацій  туристичного  спрямування,  економічні
показники  прямих  надходжень  від  сфери  туризму  і  рекреації  в  Україні  загалом
залишаються недостатніми. Всесвітня Рада подорожей та туризму (World Travel and
Tourism  Council,  WTTC),  яка  є  міжнародним  форумом  світових  лідерів  індустрії
туризму, оцінила прямий внесок сфери туризму до ВВП України в 2017 р. у розмірі
39,6  млрд.  грн.  або  1,5  %  ВВП.  Однак  надалі  прогнозується  зростання  даного
показника по мірі покращення суспільно-політичної ситуації в державі [1, с. 5]. 

Незважаючи на кризові економічні процеси в українській економіці, падіння курсу
гривні  дає  вагомі  економічні  передумови  для  в’їзного  туризму,  що  має  стати
своєрідним каталізатором розвитку рекреаційно-туристичної сфери загалом. В даному
контексті,  державна  цільова  програма  розвитку  туризму  та  курортів  може
конкретизувати  стратегічні  орієнтири  та  завдання  розвитку  рекреаційної  сфери
України та бути орієнтиром для розробки відповідних регіональних програм, особливо
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у рекреаційно орієнтованих регіонах. 
Динамічному розвитку ринку  рекреаційно-туристичних послуг в Україні  сприяє

зокрема,  світова  кон’юнктура,  переорієнтація  напрямків  потоків  туристів  та  зміна
філософії подорожей. Так, згідно щорічних звітів ВТО [2, с.1], збільшується попит на
нові, недостатньо вивчені напрямки, на противагу традиційним. Кількість подорожей
до розвинутих країн та країн, що розвиваються, поступово вирівнюється і у 2012 р.
співвідношення склало 550 до 485 млн. (у 1995 р. – 337 до 193 млн.). Серед регіонів
світу, інтерес до яких постійно зростає – Південна і Південно-східна Азія. У Європі
найбільшими темпами зростає кількість подорожей до Центральної та Східної Європи.
Такому стану справ сприяє також занепад традиційних напрямків до Північної Африки
та Близького Сходу внаслідок політичних подій останніх років. Таким чином, однією з
цілей  стратегічного  планування  розвитку  рекреаційної  сфери  має  бути  залучення
вивільнених потоків подорожуючих саме в Україну.

Об'єктивну картину стану  рекреаційної сфери можна отримати, прослідкувавши
закономірності  розвитку  санаторно-курортної  та  оздоровчої  сфер.  Стан  останньої  в
Україні до 2014 р. можна класифікувати як застійний з ознаками стагнації. За період,
що  досліджувався,  чисельність  санаторно-курортних  і  оздоровчих  закладів
перманентно  зменшувалася,  що  пояснюється,  зокрема,  зміною  їх  функціонального
призначення, оптимізацією діяльності та реструктуризацією профспілкових санаторіїв.
Щодо  кількості  оздоровлених  осіб  у  згаданих  закладах,  то  відмітимо  незначне
зростання  їх  чисельності  до  кризового  2008  р.,  після  чого  спостерігалася  низхідна
тенденція,  особливо  у  2014-2016  рр.,  коли  припинився  облік  санаторно-курортних
закладів в АР Крим та частині Донбасу. 

Таким  чином,  з  одного  боку,  відбувається  декларація  намірів  розбудови
рекреаційної інфраструктури на рекреаційних територіях, виходячи з наявного резерву
рекреаційних та оздоровчих територій. З іншого – рекреаційна сфера наразі позбавлена
державної програми розвитку рекреації і туризму та переживає низхідні або застійні
тенденції розвитку.
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ЕКОНОМІКА ЗАМКНЕНИХ ЦИКЛІВ – НОВА ЕКОНОМІЧНА
ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ?

Соловій В.І., аспірант кафедри екологічної економіки
Національний лісотехнічний університет України

Концепція  економіки  замкнених  циклів  стрімко  набирає  популярності  серед
науковців,  політиків  та  бізнесменів  як  потужний рушій у  досягненні  цілей сталого
розвитку [5]. Вперше на національному рівні впроваджувати концепцію почав Китай
на початку 2000-их років,  але лише після того,  як у 2015 році Європейський Союз
затвердив  «План  дій  ЄС  щодо  втілення  економіки  замкнених  циклів»  [1],  а  до
поширення її ідей долучились такі організації як Ellen MacArthur Foundation та Circle
Economy, темпи застосування на міжнародному рівні почали стрімко зростати. Зараз
концепція  втілюється  у  кількох  десятках  країн  та  стає  важливим  елементом
національних стратегій та політик щодо сталого розвитку.

Згідно визначення Європейської Комісії, економіка замкнених циклів передбачає
максимально  довге  збереження  цінності  продуктів,  матеріалів  та  ресурсів  в
економічній системі, мінімізацію відходів та оптимізацію використання ресурсів [1].
Особливістю концепції  є  фокус на синергізмі  позитивних ефектів  внаслідок вибору
правильного шляху, перехід від «зменшення шкоди» до втілення лише того, що має
сукупний  позитивний  еколого-економічний  ефект  та  ефективну  комунікаційну
стратегію,  яка  пропонує  не  розмиті  ідеали  чи  складні  інвестиційні  дилеми,  а  чіткі
рішення, які дозволять досягти майже негайних результатів за мінімальних соціальних,
економічних та екологічних ризиків.

Прихильники  концепції  посилаються  на  численні  школи  еколого-економічної
думки  –  зокрема  «ефективної  економіки»  (performance  economy),  «індустріального
симбіозу» (industrial symbiosis), «синьої економіки» (blue economy) та «від колиски-до-
колиски» (cradle-to-cradle). В її рамках знаходимо несподіване поєднання турботи про
соціальну  рівність,  здорове  довкілля  та  збереження  ресурсів  [6],  притаманні
екологічній  економіці,  політичній  екології  та  екології  людини,  з  використанням
прагматичних інструментів економіки довкілля та природних ресурсів, а також логіки
капіталістичного  зростання.  Пропонуючи  кілька  десятків  чітких  та  готових  до
застосування  інструментів  [4],  концепція  швидко  здобуває  прихильників  серед
найбільших  корпорацій,  Світового  економічного  форуму  та  інших  глобальних
організацій.  Таким  чином,  економіка  замкнених  циклів  стає  все  потужнішим
конкурентом  усталених  шкіл  та  концепцій,  змушуючи  їх  задуматись  про  власну
ефективність  та  реагувати  на  її  швидке  поширення.  Серед  науковців  досі  немає
однозначної думки чи допоможе економіка замкнених циклів пришвидшити подолання
екологічної  кризи,  чи  навпаки,  через  відсутність  наукового  обґрунтування  та  хибні
засади – лише призведе до погіршення екологічної ситуації [2]. 

Окремою загрозою є хибні застосування концепції [3], наприклад для поширення
«відновлюваної»  енергії  від  спалювання  сміття,  що  насправді  є  катастрофічною
стратегією з  точки  зору  як  оптимального  використання  ресурсів,  так  і  екологічних
наслідків та ризиків від такої діяльності. Іншим прикладом є поглиблення легітимізації
рециклінгу,  який  далеко  не  завжди є  оптимальною стратегією,  може конкурувати  з
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більш  виграшними,  але  менш  публічними  стратегіями  (такими  як  продовження
терміну служби, ремонт, обмеження споживання), що в контексті парадоксу Джевонса
лише  поглибить  кризу  суспільства  споживання  –  зростання  ефективності  може
стимулювати ще більші обсяги споживання, які інвертують попередні досягнення.

На  нашу  думку,  суспільно  та  екологічно  вигідне  застосування  економіки
замкнених циклів буде можливим лише при виробленні та визначенні чітких ціннісних
та онтологічних засад, які дозволять вийти за межі оптимізації заради оптимізації. Це
можливо  лише  за  умови,  якщо  прихильники  концепції  ставитимуть  екологічне  та
соціальне  благо  понад  економічну  можливість,  що  відкриває  до  обговорення
внутрішню проблематичність концепції  з  її  фокусом на стимулюванні  економічного
зростання  як  безсумнівного  блага  та  передумови  успіху.  Таким  чином,  до  того  як
застосовувати  економіку  замкнених  циклів  як  нову  економічну  парадигму  сталого
розвитку,  зацікавленим  сторонам  необхідно  брати  учать  в  активному  та  глибокому
діалозі про засади та умови функціонування економічних систем, спроможних сприяти
формуванню сталого майбутнього.
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ГЛОБАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ  СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА АКТУАЛЬНІ
ТЕНДЕНЦІЇ ЇХНЬОЇ ЕВОЛЮЦІЇ І ВЗАЄМОДІЇ

Соловій І.П., д.е.н.,
проф. каф. екологічної економіки,

Національний лісотехнічний університет України

Розвиток наукової думки, спрямованої на досягнення сталого розвитку шляхом
екологізації  економічної  діяльності,  знайшов   відображення   в  сучасних  наукових
теоріях,   які  інституціоналізовані в таких уже усталених дисциплінах як екологічна
економіка, економіка довкілля та фізична економія. На глобальному ж рівні за останнє
десятиліття в академічних та політичих колах визначальними стали такі нові концепції
сталого розвитку,  як економіка замкнених циклів, зелена економіка та біоекономіка,
які у найбільшій мірі знайшли застосовування в дослідженнях та політичних рішеннях.
Зауважимо,  що  ці  концепції  мають  різні  «відправні  пункти»  і  відмінні  бачення
сталості. 

Методологічна відмінність полягає у тому, що економіка замкнених циклів та
біоекономіка  є орієнтованими на ресурси, тоді як зелена економіка акцентує  увагу  на
визначальній  ролі усіх екологічних процесів. Зелена економіка відіграє роль концепції
"парасольки", включаючи деякі елементи з концепцій  економіки замкнених циклів та
біоекономіки (напр., екологічна ефективність, відновлювані джерела енергії), а також
додаткові  ідеї,  напр.  базовані  на  природних  системах  рішення. Водночас  зелена
економіка є соціально інклюзивнішою, вона у більшій мірі охоплює низку аспектів на
місцевому рівні (напр. екологічний туризм, освіта), тоді як у літературі з біоекономіки
дискусії  щодо  місцевих  процесів  відбуваються  з  огляду  на  досягнення  біологічної
безпеки  та  врахування  агроекологічних  аспектів  розвитку   сільських  місцевостей
(D'Amato et al.  2017).  Економіка замкнених циклів прагне чинну лінійну економіку
трансформувати  в  циклічну  шляхом  максимізації  матеріальної  /  енергетичної
ефективності  та  переобки  відходів  через  технологічний  розвиток  та  промисловий
симбіоз.

Незважаючи  на   те,  що  економіка   замкнених  циклів,  зелена  економіка  та
біоекономіка  стали  глобальними  концепціями,  все  ж  існують  регіональні  тенденції
щодо їх політичного визнання, як основи для розроблення стратегій сталого розвитку.
Зелена економіка активно просувається ООН на міжнародному рівні, особливо через
діяльність UNEP, ILO, FAO. Також з 2013 року вона прийнята на рівні  регіональних
політик в ЄС та США. Зелена економіка була основною темою на Самміті   ООН з
сталого розвитку Ріо+20.

Окремі концепції  підтримані   в рамках національних політик, і секторів. Так
підходи  біоекономіки  стали  основою  для  стратегії  розвитку   лісового  сектору  у
Фінляндії. В ЄС  розроблено стратегії розвитку біоекономіки (2012 р.) та економіки
замкнених  циклів  (2015  р.).   У  США  розроблено  національний  план   розвитку
біоекономіки  (2012).   У   Китаї  з  початку   2000-  х  років  розпочали  активно
впроваджувати  інструменти  політики,  спрямованої  на  втілення  в  життя  принципів
економіки  замкнених циклів (Murray et al., 2015).

Розглядаючи слабкі та сильні уявлення про сталість (strong sustainability, weak
sustainability), всі  проаналізовані концепції залишаються обмеженими (у  порівнянні з
теоріями  екологічної  економіки  і  фізичної  економії),  коли  ставиться  під  сумнів
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економічне зростання. Порівнюючи різні стратегії сталого розвитку, що пропагуються
та просуваються цими концепціями, важливо не лише побачити лінінї розмежування,
але  й   їхню   взаємну  інтеграцію. На  політичному  рівні  необхідно:   уточнити  та
систематизувати   усі  сучасні  концепції,  не  заперечуючи  їх  внутрішньої
різноманітності; сприяти більш інтегрованому їх тлумаченню, визначити можливості їх
застосування  у  різних  галузях  і  групах  суспільства,  оцінити можливості  поєднання
концепцій у світлі  синергії  та  подолання конфліктів,  поліпшити  загальний арсенал
інструментів політики сталого розвитку, що реалізують ці поняття (Rogge & Reichardt,
2013),  приділяючи  особливу  увагу  збереженню  природного  капіталу,  еколого-
економічній ефективності та справедливості.
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Інститут регіональних досліджень НАН України

Економіка сталого розвитку – це економіка, яка не чинить деградуючого впливу на
довкілля  і  не  створює  загроз  екологічного  характеру  для  соціально-економічного
розвитку у майбутньому. Сталий розвиток є неможливим без правильної просторової
організації  економіки.  Один  з  фундаторів  теорії  просторової  організації  соціально-
економічних  систем  Август Льош  (August  Lösch)  писав:  "Проблема  розміщення
господарства не  лише відкриває  нове поле діяльності  для економічної  науки,  але й
веде, у підсумку, до нового підходу до цілої економічної теорії. Життя – це не лише
розвиток у часі, але й різноманіття у просторі. Простір – ось стимул для творчих сил.
Переді мною витає образ такої економічної науки, яка, подібно до архітектора, а не
історика  архітектури,  не  стільки  описує,  скільки  творить!"  [1,  с.  508].  З  того  часу
з'явилися та успішно розвиваються такі сфери науки, як "просторова економіка" [2],
"регіонологія"  [3],  які  призвані  вивчати  різні  проблеми  просторової  організації
економіки. У 2008 році Нобелівську премію з економіки одержав Пауль Кругман (Paul
Robin Krugman) за дослідження структури торгівлі й розміщення виробництва [4; 5; 6],
що  є  додатковим  підтвердженням  актуальності  та  важливості  проблематики
оптимальної  просторової  організації  соціально-економічних  систем.  Серію  праць  з
питань  просторової  організації  соціально-економічних  систем  було  опубліковано
вченими  Інституту  регіональних  досліджень  НАН  України  [7-9].  Однак  сучасні
виклики  та  потреби  щодо  поступового  переходу  економіки  до  сталого  розвитку,
потребують сучасних підходів і рішень. 

На  нашу думку,  одним з  джерел  ідей  для  формування  просторової  організації
економіки сталого розвитку може стати узагальнення ефективних просторових рішень
у різних сферах. Праця над тематикою, яка досліджувала вплив просторового чинника
на соціально-економічні системи, показала, що простір є вагомим не лише в економіці,
але й у багатьох інших сферах буття. Згадаймо, що древнє китайське мистецтво Фен-
Шуй розглядає людину й усе, що її оточує, як єдину систему й прагне привести цю
систему до максимальної  гармонії.  Ми структуруємо простір,  у  якому мешкаємо,  у
відповідності  зі  структурою  й  власної  душі,  і  власного  тіла.  Простір,  у  якому  ми
мешкаємо,  несе  інформацію  про  наше  глибинне  "я",  про  наш  настрій,  стан  душі.
Вінстон Черчилль цілком справедливо стверджував, що ми створюємо наші будинки, а
потім вони створюють нас.

Система  просторових  рівнів  Всесвіту,  тобто  розрив  між  "дном"  та  "стелею"
матерії, охоплює понад 60 порядків – від ~10-35 м ("дно" матерії) до ~1027 м ("стеля"
матерії).  Між  людиною  й  атомом  -  усього  10  порядків.  Це  глибина  одного
геометричного "поверху" організації. Таких поверхів є досить багато: один із рівнів є
ніби вкладений в інший; один слугує "цеглинкою" для іншого. У кожному з поверхів
закладено  багато  тонких  організаційних  моментів,  унікальна  взаємоузгодженість
параметрів.  І  в  кожному  із  цих  випадків  слід  відповідати  на  питання  про  місце
розташування, відстань, напрямок розповсюдження та просторову відмінність. Людина
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щораз більше втручається в просторову організацію буття, розширюючи границі як у
бік "дна" (нанотехнології), так і в бік "стелі" (діяльність у Космосі). 

У  результаті  виникла  ідея  просторології  як  науки  про  ефективну  просторову
організацію систем, об’єктом дослідження якої була б відповідна система, зокрема, й
соціально-економічна, а предметом дослідження – її організація у просторі. Основна
увага у просторології зосереджена на діяльності людини, а інші сфери прояву чинника
простору  охоплюються  з  двох причин.  Перша з  них -  суто  з  людської  цікавості  та
зачарування  феноменом  простору.  Проте  друга  є  прагматичнішою:  досліджуючи
просторову організацію систем, які безпосередньо не стосуються діяльності людини,
можна шляхом асоціацій та аналогій генерувати ідеї у сфері просторової організації
соціально-економічних систем, яка зіштовхується з викликами необхідності постійного
удосконалення. Усе це настільки переплетено та взаємопов'язано, має такий великий
потенціал  асоціацій  та  аналогій,  що  робить  доцільним  універсальне  дослідження
ефективності просторової організації систем. Просторологія, могла б стати важливим
джерелом ідей в теорії  просторової  організації  економіки сталого розвитку.  Власне,
варто очікувати, що просторологія мала б допомагати формувати правильні відповіді
на  виклики  у  просторовій  організації  соціально-економічних  систем  сьогодення  та
майбутнього, подібно до того, як праксеологія (наука про загальні закони діяльності)
це робить щодо виробничої діяльності, а логіка (наука про загальні закони мислення)
робить це щодо менеджменту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Lösch A. The Economics of  Location / A. Lösch. - London: Yale University Press,

1952. - 520 р.
2. Fujita M. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade / M. Fujita,

P. Krugman, A. Venables. – London: MIT Press, 1999. – 367 p.
3. Злупко С. Основи регіонології: концептуальний підхід / С. Злупко // Вісн. НАН

України.– 2004.– № 11.– С. 11–24.
4. Krugman P. Scale Economies, Product Differentiation, and The Pattern of Trade /

P. Krugman // American Economic Review. - 1980. - № 70. – P. 87-95.
5. Krugman P. Intraindustry Specialization and the Gains from Trade / P. Krugman //

Journal of Political Economy. - 1981. - № 91. – P. 55-74.
6. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography / P. Krugman // Journal of

Political Economy. - 1991.- № 99. – P. 14-30.
7.  Долішній  М.І.  Регіональна  політика  на  рубежі  ХХ–ХХІ  століть.  Нові

пріоритети. - Київ: Наук. думка, 2006. - 511 с.
8.  Кравців В. С.  Інститут  регіональних  досліджень  НАН України:  становлення,

розвиток, перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. - 2014. - № 3. - С. 7-17.
9.  Стадницький Ю. І.  Просторова організація економічних систем: монографія /

Ю. І.  Стадницький,  Т.  Б.  Данилович,  О.  В.  Музиченко-Козловська [та  ін.].  –Львів :
Новий Світ, 2013. –274 с.

76



УДК: 334.012.64

МОЛОДІЖНЕ ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ
УТВЕРДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ольга Стефанишин, д.е.н., професор
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Підприємництво  — це  не  лише  бажання  отримати  зиск,  а  й   спосіб  мислення
ініціативної людини, яка швидко мобілізує наявні економічні ресурси на організацію
виробництва в певній прибутковій галузі. Однак,  нині   в  Україні  створене непрозоре
бізнес-середовище,  яке  є  звичним  і  навіть  комфортним  для  лідерів  вітчизняного
бізнесу,  що  дозволяє  їм  успішно  функціонувати,  не  обтяжуючи  себе  якими-небудь
нововведеннями. Це головна причина неінноваційності великого українського бізнесу,
тому у цих перетвореннях вирішальна роль належить саме інноваційному підприємцю
(за  Й.Шумпетером),  який   з’єднає  підприємницьку  діяльність  з  новаторством  і
творчістю  [1].  Якщо  цього  немає,  то  конкуренція  штучно  пригнічується,
підприємницьке середовище стає  непрозорим,  стимули до інноваційної  поведінки в
бізнесі  зникають.  Отже,   актуальним  в  країні  постає  завдання  з  інституційного  та
фінансового  стимулювання  поступового   збільшення  частки  економічно  активного
населення з інноваційним потенціалом, тобто  інноваційних підприємців. 

У  звіті  Всесвітнього  економічного  форуму «Готовність  до  майбутнього
виробництва 2018» найбільш висока оцінка дана людському капіталу України – 34-е
місце. А найнижча – привабливості нашої країни для талановитих фахівців, 90-е місце
(з  100  рейтингованих  країн) [2].  Проте  в  українській  переробній  промисловості
простежується   невпинне  зниження  питомої  ваги  високотехнологічної  продукції:  з
4,6% у 2014 році до 4,3% у 2016 році. Частка середньо-високотехнологічної продукції
теж  знизилась  з  15%  до  13,5%.  Таким  чином,  Україна  опинилась  серед  країн,  чиї
торгівля,  інфраструктура  та  технологічний  розвиток  не  готові  до  майбутнього
збільшення та розвитку виробничих потужностей. 

Актуалізує  розвиток підприємництва в Україні також посилення напруженості із
працевлаштуванням,  зумовлене  зниженням  рівня  зайнятості  населення  до  55,2%  у
2017р.  та  зростання  офіційного  безробіття  до  10,1%  (за  методологією  МОП)
(безробітні становлять 1,8млн осіб економічно активного населення, з них молоді люди
–  понад  23%)  [3].  Значна  різниця  в  оплаті  праці  у  державних  і  недержавних
підприємствах   теж  призводить  до  переорієнтації  молоді  на  працю  у  приватному
секторі національної економіки.

Молодіжному  підприємництву  властиві  такі  риси:  легка  адаптація  до  нових
соціально-економічних  умов;  особлива  активність  у  розвитку  приватного  сектора
економіки  (мікро-,  мале  і  середнє  підприємництво);  новаторська  сутність;  великі
можливості у новітніх сферах діяльності. До молодіжного підприємництва в Україні
відносимо підприємницьку діяльність молодих людей до 35 років.

Головний  сектор   діяльності  молодих  підприємців  –  це   сфера  послуг  та
високотехнологічні  галузі  переробної  промисловості,  а  основними чинниками  його
прискореного розвитку,на нашу думку, є :

А.  Активне  формування  особистості  українського  підприємця.  Згідно  з
теорією  «вроджених  здібностей»  вважається,  що  генетичну  схильність  до
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підприємництва  виявляє  не  більше  5–7%  від  населення  країни.  Однак  підприєм-
ницький хист,  як засвідчує практика та емпіричні  дослідження,  можна також сфор-
мувати  через  систему  професійної  освіти  у  людей,  мотивованих  підприємництвом.
Оскільки економіка  України є  ринковою,  то  важливого значення набуває  створення
сприятливих умов у суспільстві для появи широкого прошарку підприємців. З цього
приводу заслуговує на увагу соціопсихологічний підхід  Девіда  Мак-Клеланда,  який
стверджує,  що набутий досвід  у  дитинстві  формує «потреби  у  досягненнях».  Цей
чинник, на його думку, відповідає за економічне зростання або економічний занепад
країни. Теорія «потреби у досягненнях». Мак-Клеланд  порушує важливі методологічні
питання, пов’язані з вихованням і навчанням молоді підприємливості.
      О. Донченко вважає, що інституалізації підприємництва у Західній Європі сприяли
такі  психологічні  властивості  суспільств:  прагматичність,     екстравертність,
інтенціональність,  інтернальність,  інтуїтивність [4]. Підприємницька діяльність  –  це
передусім вияв людської активності. Основою 
активності  є  мотивація.  Дослідження мотиваційних спонукань до підприємництва в
постіндустріальних  суспільствах  свідчить,  що  мотиви  заробити  гроші,  досягти
власного матеріального добробуту наявні в системі стимулів до підприємництва, але
відіграють лише допоміжну роль. Українських громадян підприємництво приваблює як
можливість діяти самостійно, нагода проявити себе і свої здібності, а також шлях до-
сягнення високого рівня життя. На підприємницьку діяльність значною мірою впли-
вають внутрішні прагнення молоді виявити себе у новій сфері діяльності і чинники
зовнішнього  середовища,  які  створюють  необхідні  умови  для  розвитку  підприєм-
ницької ініціативи (соціально-економічні, організаційно-правові й технічні).

Сприятливе зовнішнє середовище дає змогу завдяки підприємницькій активності
зреалізувати  мотиви,  здібності  молоді,  її  творчий  потенціал,  а  творчий  компонент
визначає  інноваційну сутність  підприємництва.  Саме наявність  у  суспільстві  певної
критичної  маси  молодих  підприємців-інноваторів  з  їх  здатністю  до  активної  інно-
ваційної  діяльності  сприятиме соціально-економічним та  технологічним змінам,  що
особливо актуальним є для поглиблення розвитку модерних тенденцій у вітчизняній
економіці. 

Сучасне  становище  молодіжної  зайнятості  викликає  велику  стурбованість,  бо
офіційний  ринок  як  некваліфікованої  підліткової  праці,  так  і  ринок  кваліфікованої
молодіжної   праці  є  дуже  вузьким.  Якщо  не  розв’язувати  проблему  державного
контролю за зайнятістю молоді, то молодіжна ( в тім числі підліткова) злочинність і
надалі  зростатимуть,  оскільки  перехід  молодих  людей  до  різних  форм
нерегламентованої  діяльності  веде  до  криміналізації  суспільства.  Крім  того,
концентрація молодіжної зайнятості  в тіньовому секторі,  де створюється 47% ВВП,
перешкоджає  формуванню  належної  освітньої  і  професійної  підготовки  людських
ресурсів,  зумовлює  специфічну  систему  цінностей,  про  що  яскраво  свідчить
статистика правопорушень в Україні [3]. 

Загалом, нині понад 25% молоді віддає перевагу отриманню доходів у сфері нерег-
ламентованої зайнятості, яка є привабливою з погляду мобільності, ризику і не вимагає
спеціальної професійної підготовки, а лише певних навиків. Крім того, заробітна плата
в структурі  доходів населення у другому кварталі  2017р.  становила лише 47% і  не
покриває й половини витрат, і головне, не є гарантованим джерелом отримання доходів
для організації повсякденного життя переважної більшості. Також невисоким є обсяг
прибутку і змішаного доходу(13,9%), які відображають величину отриманого прибутку
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суб’єктами підприємницької діяльності, нарахованих відсотків по депозитах та цінним
паперам, що надалі актуалізує розвиток сектору малої економіки України [5].

Б.  Підприємницька  освіта  України. Вищу  освіту  в  галузі  підприємництва  в
Україні можна здобути  у  державних і приватних навчальних закладах (ІІІ—IV рівнів
акредитації).  Зокрема,  з  1999 р.  навчальні  програми  містять  спеціальний  предмет
«Основи підприємництва»,  «Психологія  підприємництва та  управління»  тощо.  Крім
того,  набуває  поширення здобуття  бізнес-освіти  як  другої  чи  третьої  вищої  освіти.
Значний  прошарок  української  молоді  сьогодні  навчається  у  закладах  вищої  освіти
європейських країн, стажуються там  і практикують також викладачі.  Вважаємо, що
варто  запозичити позитивний світовий досвід  для  фінансування  вітчизняної  освіти.
Адже вищу освіту молодь  могла б або оплачувати самостійно, або у разі вступу до
вузу автоматично одержувати кредит на навчання від державної фінансової установи.
При цьому доцільно використовувати систему знижок із кредитної заборгованості за
відмінне  навчання,  досягнення  тощо.  Після  завершення  навчання,  приступивши до
роботи,  молода людина впродовж кількох років (плата не має перевищувати 15% її
доходу)  повертає  кредит.  Це  допоможе  молоді  ставати  відповідальнішою  за  свою
освітню діяльність без збільшення обсягів фінансування.

Поряд з  цим,  необхідно також використовувати   сучасну  форму громадського
фінансування (краудфандинг) вітчизняної інтегральної освіти (у традиційній та онлайн
формах). Так,  шляхом  проведення 2-ї краудфандингової кампанії в Україні Prometheus
за 40 днів у липні 2016р.  зібрав 515 тис. грн на запуск пілотного проекту змішаного
навчання у кількох українських університетах в різних містах України. Зібрані кошти
витрачатимуть  на створення та переклад нових масових безкоштовних онлайн-курсів
від провідних викладачів України та світу: від циклів програмування та аналізу даних
до курсів з цифрового маркетингу та критичного мислення. Студенти будуть дивитися
лекції найкращих викладачів країни та світу і виконувати завдання онлайн, а у ВНЗ
працюватимуть над практичними заняттями і складатимуть іспит. Таким чином, знання
з усього світу стануть доступними українській молоді [6].

В.  Відповідальність  бізнесу  за  підготовку  молоді  до  підприємництва.
Важливою  підмогою  у  царині  поширення  і  поліпшення  якості  національної
підприємницької освіти та наближення її до вимог сучасної практики, вважаємо, була б
реалізація  ідеї  відповідальності  бізнесу  за  підготовку  кадрів.  Однак,  вона  є
недостатньою в  Україні, бо  у  2015р.  були задіяними лише близько 30% загального
потоку студентів здебільшого з провідних університетів [7]. До того ж для практики
співпраці  бізнесу  й  сфери  освіти  в  Україні  не  характерні  довгострокові  ініціативи
(спільні  наукові  напрацювання,  комерціалізація  їх,  сприяння  підприємницьким
ініціативам), що не дає змоги відтворити потреби бізнес-середовища, – наголошують
експерти [7].

Незважаючи на високі позиції  України за рівнем охоплення населення вищою
освітою (14-те місце зі 140 країн, після Греції, США, Фінляндії, Німеччини та ін.), її
якість  залишається  низькою (54-те  місце).  Найменш розвиненою в  Україні  є  сфера
управлінських  шкіл  (менеджменту,  бізнес-шкіл),  що  призводить  до  нестачі
висококваліфікованих  управлінців  і  неефективності  управлінських  процесів.
Показники професійної підготовки під час роботи вказують на недостатню фаховість
кадрів і відсутність постійного підвищення кваліфікації та навчання впродовж життя 

Однак,  промисловість  інвестує  в  ті  наукові  галузі,  які  пов’язані  з  бізнесом.
Загалом,  рівень  соціальної  відповідальності  бізнесу  в  Україні  за  сферу  освіти  ще
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недостатній, за винятком підприємств сфери  інформаційно-комунікаційних  послуг.
Так,  одним  з  головних  напрямів  роботи  Асоціації  “IT  України“  є  співпраця  з
профільними факультетами та  вузами,  спрямована  на  поліпшення якості  освіти  і  в
кінцевому  підсумку  збільшення  кількості  студентів.  Також  провідні  українські
університети  за  підтримки  IT-компаній  запускають  нові  навчальні  програми,  з
сучасними підходами до викладання.  Так,  в  Національному університеті  “Львівська
політехніка“  вже діють бакалаврські програми за спеціалізацією “Інтернет речей“  і
“Системи штучного інтелекту“, в Львівському національному університеті імені Івана
Франка  –  програми  з  комп'ютерних  наук.  Наприклад,  в  НТУУ  “КПІ“   факультети
активно співпрацюють з багатьма IT-компаніями (зокрема й з GlobalLogic) з підготовки
фахівців, відкриття спільних тренінг-центрів, розвитку інженерного співтовариства на
базі  бібліотеки  КПІ.  Аналогічний  підхід  застосовують  в  ХНУРЕ  факультеті
комп'ютерних  наук.  Інший  приклад  з  Харкова  –  Харківський  політехнічний
університет, де планують запускати навчальну програму з Data Science [8].

Найдинамічнішими  агентами  національної  інноваційної  системи   в  Україні  є
високотехнологічні Start-up центри, яких у 2017р. налічувалось 2000 .  У 2016 році в
країні було укладено близько 80 інвестиційних угод з інноваційними компаніями на
суму 88 мільйонів доларів, а за останні 5 років - понад 400 мільйонів доларів  80[9].
Зважаючи на те, що соціально відповідальна діяльність будь-якої компанії пов’язана з
високими  витратами,  доступна  вона  в  даний  час  виключно  великим  компаніям.
Розвиток  соціальної  відповідальності  бізнесу  українськими  компаніями  за  сферу
освіти ускладнене через прагнення до короткострокових фінансових результатів. Отже,
підвищення  якості  підприємницької  освіти  у  навчальних  закладах  через  оновлення
навчальних програм, підготовку і видання сучасних, зокрема електронних підручників,
використання сучасних онлайн - лекційних курсів провідних вітчизняних і  світових
учених  для  студентів  українських  ВНЗ  та  втілення  в  реальність  концепції
відповідальності  бізнесу  за  підготовку  кадрів  сприятиме  сталому  економічному
розвитку країни на основі застосування висококваліфікованої праці.

Д.  Перспективні  сфери  молодіжного  підприємництва. Оскільки  молодь
найшвидше  відгукується  на  нововведення  і  є  високоосвіченою,  менше
консервативною,  то  дуже важливим сектором молодіжного підприємництва є  сфера
високотехнологічних  послуг. 

Згідно з дослідженнями Factum Group Ukraine стабільно позитивною в країні є
динаміка проникнення Інтернету і формування онлайн-аудиторії. За підсумками 2016
року  частка  регулярних  користувачів  Інтернету  становила  (без  урахування
непідконтрольних та окупованих територій) 63,1% населення держави (21 млн осіб).
При цьому 61,3% населення  (20,4  млн осіб)  має  можливість  доступу  до  Інтернету
вдома[10]. Позитивні  зміни  відбуваються  в  галузі  створення  програмного  забезпе-
чення  на  замовлення,  надання  пов’язаних  з  ним  послуг,  розроблення
стандартизованого комп’ютерного обладнання і його сервісного забезпечення. Всього в
рейтингу The 2018 Global Outsourcing 100 є 18 українських технологічних підприємств.
Сходинки  рейтингу  посіли  й  новачки  IT-ринку:  AMC  Bridge,  Infopulse,  Intellias,
Innovecs. Внесок експортної IT-індустрії в загальний ВВП у 2017 році становив 3,3%, а
бюджет поповнився  на 16,7 млрд грн  податків. У доларовому виразі обсяг експорту
послуг IT-сектору за рік виріс на 20% – до $3,6 млрд [11].  +Крім того, одна  особа,
зайнята в IT, створює 3-4 додаткових робочих місця в суміжних галузях. Українська
сфера  інформаційно-комунікаційних  послуг  займає  третє  місце  в  Центральній  та
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Східній Європі за обсягом ринку та кадровим потенціалом і перше місце в Європі та
четверте місце в світі за обсягом постачання послуг (після США, Індії та Філіпін) [12].
Кількість фахівців, що працюють у цій галузі, за рік також зросла, кількість вакансій –
теж. За даними порталу DOU, вперше з докризових 2007-2008 рр. ринок цієї категорії
виріс на 27% – до 126, 9 тис. співробітників[11].

Позитивні тенденції прискореного розвитку сфери інформаційно-комунікаційних
послуг в довгостроковому періоді посилить реформа вітчизняної освіти, яка підвищить
якість  знань  і  навичок  як  ІТ-фахівців,  так  і  юристів,  що  спеціалізуються  на
інтелектуальній власності. При цьому важливо державним інститутам позиціонувати
Україну на міжнародній арені як одного з кращих IТ-хабів у Східній Європі із високою
інженерною  культурою,  конкурентоспроможного  на  глобальному  ринку,  що  дасть
можливість  національному  ринку  розроблення  програмного  забезпечення  надалі
зростати.

Розвиток  вітчизняної  ІТ-індустрії  також  визнано  у  світовому  співтоваристві.
Зокрема,  під  час  Всесвітнього  економічного  форуму  в  Давосі  один  з  головних
блокчейн-експертів  в  світі  Дон  Тапскотт  (Канада)  представив  блокчейн-карту  з  14
країн-лідерів,  до  якої  увійшла  і  Україна  [2]. В  цілому,  експерти  очікують,  що
вітчизняний ринок ІТ-індустрії зросте до $4,5 млрд [11].

Наступним  важливим  напрямом  розвитку  молодіжного  підприємництва  є  його
участь у функціонуванні 38-ми сучасних  високотехнологічних індустріальних парків
України [13]. Отже, своєчасне врахування позитивного світового досвіду і визначених
нами   факторів впливу на  молодіжне  інноваційне  підприємництво,  в  тім  числі
інституційних  та  фінансових,  сприятиме  набуттю  технічної  і  технологічної
конкурентоспроможності  підприємствами  у  глобалізованому  світі  та  утвердженню
сталого розвитку економіки України.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Теребух М.І., к.е.н., доц.,
доцент кафедри економіки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Сучасний  стан  сільського  господарства  і  селянства  України  є  наслідком
системної  недостатності  пострадянської  аграрної  політики.  Метою  усіх  аграрних
перетворень був суто економічний аспект і не враховувались інші складові, наприклад,
такі  як  населення,  довкілля,  тощо.Але  українське  село  –  це  середовище
життєдіяльності  третини  громадян  України,  базове  середовище  титульної  нації
держави, хранитель і джерело розвитку етносу України з її історичною самобутністю
духовністю і культурою.

Отже,  новітня аграрна  політика повинна  визначати наступні  цілі:  забезпечення
продовольчої  безпеки;  створення  конкурентного  експортно-орієнтованого  сільського
господарства; сталого розвитку сільських територій: формування середнього класу в
сільській  місцевості.  Сталий  розвиток  включається  до  цих  завдань,  оскільки  стало
очевидно,  що  зростання  ефективності  виробництва  не  є  достатньою  умовою  у
збереженні довкілля і зростання добробуту людей.

З позицій суспільства сільське господарство є ефективним, якщо воно забезпечує
продовольчу безпеку країни. Крім того, тільки ефективне сільське господарство буде
впливати  на  покращення  умов  життя  сільського  населення  і  розвитку  сільської
місцевості.  Але  існує  і  зворотній  зв’язок  —  економічна  ефективність  сільського
господарства, в свою чергу, залежить від соціальних і природо-біологічних чинників.
Негативні впливи у соціальній сфері і довкіллі призводять до зниження ефективності
сільськогосподарського виробництва. Саме цей взаємозв’язок визначає провідне місце
сталого розвитку в ієрархії цілей аграрних трансформацій і виділення такого об’єкта
сільського  розвитку  як  поліфункціональні  сільські  території.  Визнання
багатофункціональності  сільського господарства як його ключової макроекономічної
характеристики є головною передумовою соціоекономічної модернізації вітчизняного
аграрного сектора.

Українська модель аграрного виробництва, сформована упродовж двох останніх
десятиліть, дає змогу досягати економічного зростання, а також забезпечувати вагомі
фінансові результати певному колу виробників. Однак суспільні блага,  в тому числі
такі важливі як продовольча безпека, економічні умови існування сільського населення,
відтворення селянства та підтримання екологічної рівноваги, що повинні створюватися
у процесі сільськогосподарського виробництва, продукуються недостатньо, а сімейний
тип  господарювання,  який  найповніше  зорієнтований  на  створення  цих  благ,  не
отримує належної підтримки. Тому існуюча модель аграрного виробництва потребує
всебічної модернізації,  здійснюваної на соціоекономічних засадах[1,с.53].  Українські
реалії  засвідчують  різновекторність  аграрного  і  сільського  розвитку.
Сільськогосподарське виробництво загалом зростає, а сільські жителі,  їх громади та
село  занепадає.  Аграрні  холдинги  привласнюють  екологічну  ренту,  забруднюють
середовище  проживання  селян,  не  відшкодовуючи  їм  збитки  за  погіршення  якості
орендованих земель. При цьому соціальна відповідальність цих структур або відсутня,
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або незначна.
Визначальним  напрямом  соціоекономічної  модернізації  аграрного  сектора  є

формування  і  реалізація  національної  політики  сільського  розвитку  на  базі  громад,
зміст  якої  полягає  у  створенні  умов  для  того,  щоб  надати  сільським  жителям
можливості  заробляти  більше,  інвестувати  у  власний  розвиток  та  у  розвиток  своїх
громад,  робити  внески  у  підтримання  локальної  інфраструктури  з  урахуванням
місцевих пріоритетів.[1,c.54]

Складовими такої моделі управління розвитком сільських територій є відповідна
державна  політика,  наукове  і  громадське  забезпечення,  інфраструктурні  інвестиції,
соціально-відповідальне  підприємництво  і,  звичайно,  формування  і  функціонування
інституту сільського самоврядування.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Уніят Ю.
Науковий керівник: к.е.н., доцент Кривень О.В.

Львівський національний університет імені Івана Франка

З початку отримання Україною незалежності,  питання формування об’єднаних
територіальних  громад  (ОТГ)  завжди  піднімалось  як  на  регіональному,   так  і  на
місцевому рівнях. Однак, лише у 2015 р. прийнято Закон України «Про добровільне
об’єднання  територіальних  громад»  [1].  Даний  Закон  регулює  відносини,  що
виникають під час здійснення добровільного об’єднання територіальних громад сіл,
селищ, міст або ж добровільного приєднання до вже утворюючого ОТГ.

Відповідно  до  вище  згаданого  закону,  об’єднана  територіальна  громада  або
об’єднана громада – адміністративно-теориторіальна одиниця в Україні, яка заснована
згідно цього Закону [1].  

Цікавою є думка Коваль Г.В. [2], яка розглядає ОТГ як об'єднання яке має дуже
тісний  демографічний,  територіальний,  політико-правовий,  майновий,  професійний,
соціально-культурний зв’язок.

Об’єднана  громада  може  утворитись  лише  шляхом  добровільної  згоди  на
об’єднання  сусідніх  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст.  У  разі,  якщо
адміністративним  центром  об’єднаної  територіальної  громади  є  місто,  то  вона
виступатиме міською територіальною громадою, якщо центром виступатиме селище
міського типу,  то така громада буде називатись селищною, центром якої  буде село,
громада матиме назву сільської територіальної громади.  

Впродовж 2015-2017 рр. утворено 665 ОТГ (у 2015 р. – 159 од., у 2016 р. – 207
од., у 2017 р. – 299 од.), на території яких обрано органи місцевої влади (рис.1). Дані
ОТГ  наділені  новим  бюджетним  статусом,  який  відзначається  більш  ширшою
бюджетною самостійністю. 

Рис 1. Динаміка кількості ОТГ в Україні за 2015-2017 рр., од. [3]
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На жаль, на сьогоднішній день є низка факторів, які перешкоджають діяльності
ОТГ в Україні. Основними з них є:

1. Низька правова грамотність мешканців громад. Дуже часто вони необізнані з
головними перспективами реформи. Крім того, спостерігається пасивність населення,
що зумовлено його зневірою у поліпшення благоустрою країни і т.д.

2. Низька довіра до діючої влади в Україні. 
2. Неповне законодавче підґрунтя для реформи, яке за темпами вже не відповідає

масштабам охоплення реформи в регіонах.
3.  Відсутність  бажання  очільників  місцевої  влади  ділитись  своїми

повноваженнями  під  час  об’єднання  громад,  в  результаті  чого  спостерігається  їх
мінімальна активність та халатне ставлення до просування реформи в регіонах.

4.  Великі   амбіції  та  сподівання  громад,  що  хочуть  перетворитись  на
адміністративні центри новоутворених ОТГ.

5. Нестача відповідного досвіду у представників місцевої влади.
Окрім  даних  проблем,  існують  проблеми  фінансового  характеру.  На

сьогоднішній день суттєво страждає фінансова база ОТГ України.
Через  високу  фінансову  залежність  дальніх  території  від  центру  та  високу

дефіцитність бюджетів, ОТГ не спроможні попросту виконувати свої функції. Також,
висока  фінансова  залежність  ОТГ  спричинена  і  не  ефективним  використанням
фінансових ресурсів місцевих бюджетів [4].

Отже,  через  вище  згадані  проблеми,  неможливо  говорити  про  ефективну
діяльність ОТГ на території України. Тому подальших досліджень потребує вивчення
зарубіжного досвіду та формування дієвого механізму, який би дозволив формувати
стратегічний план громади таким чином, щоб він міг би адаптуватись до вітчизняних
умов функціонування.
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ПРОСТОРОВОГО ЕНЕРГОЕНТРОПІЙНОГО
БЮДЖЕТУ ЛІСОВКРИТИХ ТЕРИТОРІЙ

Ходико Д.І., к.е.н.,
доцент кафедри економіки України,

Львівський національний університет імені Івана Франка

В контексті фізико-економічної методології, звернемо увагу на окремі методичні
аспекти,  що  дасть  змогу  використати  емпіричні  дані  для  визначення  напрямів
подальшого розвитку теорії.

Біофізичні  чинники,  що  протистоять  нагромадженню  ентропії  у  живих
(нерівноважних термодинамічних) системах, діють також у соціоекологічних (еколого-
соціо-економічних) системах. Зокрема, процеси фотосинтезу розподілені в просторі,
енергетичний і ентропійний бюджет соціоекологічних систем є просторовим.

Рівноважна  термодинамічна  система  характеризується  запасом  внутрішньої
енергії  і  рівнем  ентропії,  повязаними  позитивною  залежністю;  нерівноважна,  крім
цього,  володіє  запасом вільної  енергії  (доступної  роботи)  і  негентропії  (біофізичної
стійкості),  незалежними  одне  від  одного.  Можна  продемонструвати  на  моделі,  як
нерівноважні системи, що існують в умовах постійного притоку і розсіювання енергїі
(у  випадку  соціоекосистем  -  сонячної  енергії),  здатні  експортувати  ентропію,
нагромаджуючи  енергію;  тим  самим  нарощуючи  одночасно  запас  вільної  енергії  і
негентропії  (економічну  продуктивність  і  (соціо)екологічну  стійкість).  Стійкість
(sustainability)  соціоекологічних  систем  можна,  таким  чином,  виміряти  у  фізичних
величинах.

Теоретичною проблемою залишається  те,  яким чином такі  фізичні  показники
можна повязати з  соціоекологічними показниками і  управлінням сталим розвитком.
Наше методичне дослідження має на меті розпочати тестування статистичного підходу
до цієї проблеми.

Намагаємося  промоделювати  зв'язки між  показником  енергоентропійного
бюджету  і  антропогенним  навантаженням  на  лісовкриті  території.  Причинно-
наслідкові  звязки  є  складними;  спочатку  кілька  слів  щодо  геофізичних  даних,  які
використовували. Вводимо два показники:

D  ("дефлятор",  співвідношення  експорту  та  імпорту  ентропії)  =  ΔSx/ΔSm  =
(GR/Ta)/(GA/Te)  =  (GR/GA)*(Te/Ta),  де  GA  –  валове  поглинання, GR  –  валове
випромінення енергії наземними соціоекосистемами; Te – поверхнева температура; Ta
– температура атмосфери на рівні тропопаузи.  

D>1: втрата ентропії.
I ("індикатор" стійкості) = dE/dt*(D-1) =  (GA-GR)*(D-1), де dE/dt = GA-GR —

сальдо енергетичного бюджету, D — значення “дефлятора”.
I>1: нагромадження енергії, втрата ентропії (якщо Te>Ta, то означатиме тільки

стійку динаміку соціоекосистеми)
За  однакового  dE/dt,  вище  D  означає  більшу  втрату  ентропії  на  одиницю

нагромадженої  енергії  (менше  нагромадження  енергії  на  одиницю  нагромадженої
негентропії).  D  -  характеристика  структури  соціоекосистеми,  зокрема,  її
"фотосинтезуючої  здатності"  (але  не  продукції  біомаси,  бо  це  —  показник

87



нагромадження енергії).
Тому вище антропогенне  навантаження  обумовлене  вищим обсягом продукції

біомаси і, в свою чергу, зменшує фотосинтезуючу здатність території.
Це  безпосередньо  надається  до  моделювання  шляхом  дисперсійного  аналізу.

Використали  розрахункові  лісосіки  на  районному  рівні  як  проксі-індикатори
антропогенного навантаження на лісові екосистеми. Використано дані 8 областей, 106
районів  Поліського  та  Карпатського  регіонів  України  (N=106).  Дефлятор  -  залежна
змінна; обчислена продукція лісової біомаси на одиницю загальної площі території та
розрахункові лісосіки з розрахунку на площу залісненої території були переведені у
категоріальні бінарні незалежні змінні.

Гіпотези:
1) антропогенне навантаження пригнічує "експорт негентропії" (негентропійну

функцію природного капіталу);
2) продукція біомаси і експорт негентропії повязані оберненою залежністю.
Модель  дисперсійного  аналізу  дозволила  виявити  ефект  взаємодії  між

продукцією біомаси і нормою заготівлі деревини (різницю в прояві основного ефекту
однієї незалежної змінної в залежності від значення другої). Необхідно відзначити, що
статистично  значимої  кореляції  між  продукцією  біомаси  і  нормами  заготівлі  на
одиницю площі не виявлено.

Відповідно,  для  тестування  гіпотез  використано  повторний  двохвибірковий  t-
тест  з дефлятором в якості незалежної змінної. Категоріальні змінні використано для
визначення вибірок та для виділення підгруп спостережень у повторному тестуванні.
Результати: 

1)  зі  значимістю p<0.05 для районів  з  високою продукцією біомаси дефлятор
нижчий у районах з високим рівнем навантаження (йдеться про заліснені райони, це
антропогенний ефект), що свідчить на користь гіпотези 1.

2)  зі  значимістю p<0.0001 дефлятор нижчий у районах з  високою продукцією
біомаси, що свідчить на користь гіпотези 2. Ефект сильніший для районів з високими
нормами заготівлі  деревини; може пояснюватись як антропогенним чинником,  так і
неврахованим впливом нелісових екосистем.

Підтвердження другої гіпотези має важливе теоретичне (для формулювання та
уточнення категорії біоекономіки) і  методичне значення (наприклад, для визначення
методичних принципів нормування антропогенного навантаження).

Головний  напрям  для  подальшого  дослідження  пов'язуємо  із  вдосконаленням
використовуваних еколого-економічних, фізико-економічних та статистичних моделей.
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ДОСВІД УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Хоронжий А.Г., д.е.н., професор,
Львівський національний університет ім. Івана Франка

Сталий  розвиток  організації  означає  процес,  який  не  припиняється  і  не
переривається,  має  постійний  характер,  триває  певний  час.  Він  містить  послідовні
зміни предметів, речей, діяльності і результатів.

Управління сталим розвитком ґрунтується на моделі, в основі якої лежить наука,
мистецтво, культура і досвід керівників.

Особливе  значення  для  управління  сталим  розвитком  організації  має  досвід
керівників і фахівців організації.

Досвід – це сутність знань і  умінь,  здобутих у житті  на практиці.  Він передує
теоретичній  діяльності,  є  її  вихідним  етапом,  безпосередньо  виростає  з  практики.
Досвід виражає взаємозв’язок практики і пізнання. Засвоєння і нагромадження досвіду
становить процес, який відбувається на основі закономірностей суспільного розвитку.
Спадкоємність  досвіду  вважається  фундаментальною  закономірністю  соціального  і
культурного прогресу.

Управлінський  досвід  містить  знання,  уміння,  навички  ,умови  і  можливості
впливу суб’єкта на об’єкт. Об’єктами управлінського досвіду виступають керівники,
спеціалісти  і  технічні  виконавці  та  їх  об’єднання  у  спеціальні  служби.  Предметом
дослідження  управлінського  досвіду  становлять  елементи  системи  управління.  Це
принципи управління, зокрема принцип єдиноначальності і колегіальності, науковості,
ефективності та інші, які ґрунтуються на відповідному досвіді. Важливе значення має
досвід застосування методів управління, які є важелями впливу керуючої підсистеми
на керовану. Основними методами є: організаційно-розпорядчі, економічні і соціально-
психологічні.

У сучасних умовах управління важливу роль відіграють технічні засоби, зокрема
комп’ютери, засоби зв’язку і оргтехніки. Вони забезпечують інформаційні процеси у
суб’єктах і об’єктах.

Важливий  досвід  нагромаджується  при  формуванні  організаційної  структури
управління.  Створення  і  вдосконалення  організаційної  структури  ґрунтується  на
основних  функціях  -  плануванні  обліку  і  контролі,  які  є  окремими  видами
управлінської  діяльності,  що  складаються  з  відповідних операцій  і  об’єднуються  у
процес управління. Основою процесу управління є інформація, ситуації і прийняття
рішень.  Процес  управління  вимагає  від  керівника  відповідних  знань  і  умінь,  які
постійно мають оновлюватися.

Для керівника необхідно систематично займатися самоосвітою, щоб нові знання і
уміння  ув’язувати  з  традиційними.  Самоосвіта  передбачає,  що  керівник  у  процесі
діяльності,  спостерігаючи  за  тим,  як  це  роблять  інші,  набуваючи  свого  досвіду,  і
порівнюючи його з досвідом аналогічних об’єктів.

Вивчення досвіду доцільно починати х технічної компетенції і конкретності. Для
освоєння  передового  досвіду  слід  використовувати  науково-  технічну  інформацію,
результати роботи передовиків, новаторів і колективів організації. 

Джерелами  передового  досвіду  є  огляди  професійної  майстерності,  науково-
дослідних робіт, рекомендації наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інші.
Вивчення,  узагальнення,  розповсюдження  і  впровадження  передового  досвіду
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становить систему, управління якого передбачає розробку відповідних заходів.
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УДК 330.11

ПРИРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК ПРИ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Швайка О.М., к.е.н.,
доцент кафедри екологічної економіки

Національний лісотехнічний університет України

Якщо  любиш  прибуток,  шукай  його
пристойним  шляхом.  Тисяча  на  те  перед
тобою  благословенних  ремесел. (Г.
Сковорода).

Сучасний  розвиток  господарювання  потрібно  негайно  змінювати  з  політично
залежної  на економіку,  яка  повинна базуватись  на  законах природи.  Не політизація
економічних знань, а підхід до аналізу з позицій законів природи може стати основою
ефективного економічного розвитку. 

Хибна теорія обов’язково призводить до трагедії, яку зараз і спокутує Україна.  
Про природній економічний порядок розглянуто в працями економістів, а зокрема

фізіократів,  починаючи  ще  від  французького  економіста  Ф.  Кене,  німецького
економіста  С.  Гезеля  та  українських  вчених  С.  Подолинського,  зокрема  його
енергетична теорія,  В. Вернадського – вчення про ноосферу, М. Руденка – енергія
прогресу  та  сучасними  науковцями,  зокрема  Юрієм  Туницею  та  його  Екологічна
Конституція Землі. 

Ще у 1990 І. Франко у праці "Поза межами можливого" обґрунтовує свій погляд
на  національний  розвиток  та  шляхи  розв'язання  національного  питання.  Він
підкреслює,  що  основним  елементом  політичної  незалежності  будь-якої  нації  є
економічне  питання  –  звільнення  від  економічного  визиску  в  будь-якій  формі.
Національно-економічні  проблеми самі  собою, на думку Франка,  послідовно ведуть
"усяку націю до виборювання для себе політичної  самостійності".  Саме економічні
проблеми,  їх  вирішення  мають  бути  вихідним  і  головним  елементом  на  шляху
досягнення національної незалежності.

Сьогодні українська школа фізичної економії активно досліджується і вводиться в
науковий  обіг  багатьма  українськими  вченими,  зокрема  Товариством  імені  Сергія
Подолинського, яке створив Микола Руденко. 

Микола Руденко популяризував «забуті» теорії французького економіста Франсуа
Кене та відродив українську школу фізичної економії Сергія Подолинського. 

Політична  економіка,  яка  ще  має  корінь  від  Адама  Сміта,  реалізована  при
Радянському союзі,  а  зокрема:  вирвана з  природних процесів,  праця дала  очікувані
наслідки, приклад праці: перші п’ятирічки, будівництво заводів-гігантів. Сьогодні вони
не діють, і невідомо, що з ними робити. Наприклад, львівські заводи гіганти, зокрема
Електрон, Луганський тепловозобудівний завод, який виробляв по тисячі тепловозів на
рік, зараз вони нікому не потрібні – це приклади праці, спрямованої на виснаження
людини, виснаження землі, руйнування природи загалом. 

Концепція  природного  порядку  базується  на  фізіократичній  теорії.  Фізіократи
розрізняють  природний  і  штучний  стан.  У  цьому  вони  наслідують  більш  ранніх
мислителів – того ж Аристотеля з його раціоналізмом. Також і вплив християнства з
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волею  Бога,  зокрема  католицизм,  який  віддзеркалений  у  концепції  про  природний
порядок. Цей бажаний Богом порядок – основа щастя людей. Оскільки Бог – захисник і
організатор щастя людей, утвердження природного порядку найбільш прийнятно для
людського роду. Кожний індивід за допомогою освіти зуміє відшукати найвигідніший
шлях.  Сутність  порядку  така,  що  особистий  інтерес  одного  ніколи  не  може  бути
відокремлений від інтересу всіх,  і  це може бути реалізоване за  панування свободи.
Завдання уряду полягає в тому, щоб усувати штучні перепони, забезпечити охорону
власності  і  свободи,  карати  тих,  хто  робить  на  них  замах,  і  наставляти  в  законах
природного порядку, виховувати, освічувати, формувати потрібні якості в людині.

Практичні  наслідки  концепції  порядку:  –  відкидає  типову  регламентацію  для
країни, як технологічну, економічну, так і політичну;  – порушує становість, монополію
мануфактур,  торгових  колегій;  –  повага  до  власності  і  влади  —  очевидні  засади
природного порядку, а це найважливіший елемент вільної підприємницької діяльності.

У  1916  році  Сильвіо  Гезель  видав  основна  працю  «Природній  економічний
порядок через вільну землю і вільні гроші».  Під «природнім економічним порядком»
він  розуміє  такий  порядок,  в  якому  люди  конкурують  між  собою  на  рівних,  тими
засобами, які їм дала сама природа, без жодних привілеїв. Тобто, всі повинні мати рівні
можливості  в  конкурентній  боротьбі,  а  привілеї –  це  зло,  яке  завжди  фальсифікує
результати  справжньої  конкуренції.  Саме  на  це  спрямовані  дві  фундаментальні
реформи, які запропонвав Сильвіо Гезель: вільна земля та вільні гроші. Вільна земля –
це суспільна власність на землю, в якій знищено дохід від ренти.  Вільні гроші – це
суспільна власність на гроші, коли знищено дохід від лихварства. 

Про функціонування природного економічного порядку описано в європейській
Хартії місцевого самоврядування. 

Використання принципів фізичної економії при ринковій економіці на сучасному
рівні  господарюванні дозволить досягнути природнього економічного порядку.   
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Національна академія статистики, обліку та аудиту

Згідно  з  узгодженим визначенням   "сталий  розвиток"  (sustainable  development)
передбачає  встановлення  балансу  між  задоволенням  сучасних  потреб  людства  і
захистом інтересів  майбутніх  поколінь  [1].  У  загальнолюдській  історії  більш немає
спільних  узгоджених  рішень,  важливіших  від  ухвалених  учасниками  зустрічей  на
найвищому міждержавному рівні з проблем сталого розвитку. 

У той же час їх неуспіх пояснюється світоглядними вадами існуючої теоретичної
економії  як  основи  сталого  розвитку.  Її  "наріжним  каменем"  є  теорія  додаткової
вартості,  джерело  якої  вбачають  у  праці.  Недостатність  і  хибність  цієї  теорії
загрожують  небезпекою  занепаду  і  загибелі  сучасної  цивілізації  [2,  с.391].  Бо  в
глибинах своєї сутності вона є ворожою ідеям сталого розвитку. 

Потребують  демонтажу  і  культивовані  найрозвиненішими  країнами  моделі
господарювання. Їх глобальна екстраполяція на решту світу спричиняє катастрофічний
брак ресурсів, задовольнити який неспроможні навіть кілька таких планет, як Земля
[3].

Стає  все  зрозумілішою нагальність  переведення  стратегій  сталого  розвитку  на
засади,  згідно  з  якими  теперішнє,  а  особливо  прийдешнє  людство  задля  власного
порятунку  має  керуватися  фундаментальними  природничими,  а  не  політичними  чи
політизованими принципами економічного мислення і господарювання.

Уособленням фундаментальних підвалин сталого розвитку є українська наукова
школа  фізичної  економії.  Близько  140  років  вона  утримує  природничі  позиції
суспільно-господарського  мислення,  відстоюючи  передній  край  сучасної  світової
економічної думки. 

Особливо  значущими  є  доведені  доктором  С.Подолинським  та  акад.
В.Вернадським  положення  про  ресурсну  здатність  планети  забезпечити
життєдіяльність кількох десятків мільярдів землян  [4, с.  275; 5, с.  439].  Вагомим є
доробок сучасного українського мислителя, письменника і правозахисника М.Руденка,
який  вказав  найвартісніше  загальнолюдське  благо,  що  належить  і  сучасним,  і
майбутнім поколінням, - гумусний шар планети [2, с. 379]. Тим самим він порушив
проблему власності поколінь, окреслив принципи відносин між ними, сприятливі для
виживання  й  розвитку  нащадків,  а  також  визначив  міру  належності  благ  певним
поколінням. 

Попри  брак  необхідних  і  вади  існуючих  державних  рішень,  недоліки  їх
практичного втілення, Україна володіє низкою об'єктивних передумов,  визначальних
для  новітнього  обгрунтування  стратегій   сталого  розвитку,  спрямованих  на  захист
інтересів нащадків. 

За рівнем земельних ресурсів у розрахунку на середньостатистичного мешканця
Україна має рідкісний у планетарному вимірі  природо-ресурсний потенціал.  Вона є
одним із провідних зерноекспортерів сучасного світу, до кола яких зазвичай належать
економічно найпотужніші країни. 
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Поряд із цим в Україні упродовж десятиліть усвідомлено культивуються моделі
господарювання,  заснованого  на  екологічних  принципах  органічного
сільськогосподарського  виробництва.  Більш  ніж  40-річна  практика  господарювання
аграрія-новатора С.Антонця підтверджує наявність в Україні  унікального практичного
досвіду, який засвідчує прийнятність моделей сталого розвитку [6]. 

Викладені  положення дозволяють розглядати Україну,  спроможну формулювати
відповіді  на  визначальні  для  подальшої  долі  людства  питання,  як  новатора  у
прокладанні життєствердної траєкторії цивілізаційного розвитку. 
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In the new concept  of  the state regional  policy,  prepared by the Ministry of  Regional
Development and Construction of Ukraine pursuant to order of the Cabinet of Ministers of
Ukraine, cross-border cooperation will be one of the elements of the state policy in the field
of regional development. It should be emphasized that the 19 regions of Ukraine are border.
Their total area is about 77.0% of the territory of the state. In territory of Ukraine today
acting ten European regions: "Bug" (Ukraine, Poland, Belarus, 1995), Carpathian Euroregion
(Ukraine, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, 1993), "Lower Danube" (Ukraine, Moldova,
Romania,  1998)  "Upper  Prut"  (Ukraine,  Moldova,  Romania,  2000),  "Dnipro"  (Ukraine,
Russia,  Belarus,  2003),  "Yaroslavna"  (Ukraine,  Russia,  2007),  "Slobozhanshchyna"
(Ukraine, Russia, 2003) and others.

An  important  area  realization  of  transborder  interests  of  Ukraine  and  Poland  is  the
business environment. Its activity is distributed primarily on the development of cross-border
trade, the implementation of small-scale investment projects, as well as cooperation in the
development of industrial infrastructure elements of the borderland. All of the above areas of
cross-border cooperation is still not properly provide the strategic interests arising prior to
the two states in the enlarged EU.

The participation  of  Ukraine  in  Euroregions  is  based,  as  a  rule,  in  the  administrative
activities  of  regional  authorities  with  the  formal  involvement  in  the  process  of  regional
councils as organs, nominally belonging to the system of local government. Extremely rare
for  organizational  support  of  cross-border  cooperation  between  Ukrainian  regions  join
district councils and district administration, though even in this case, their participation is
formal.  For  example,  Lviv  region,  one  of  the  most  active  subjects  of  cross-border
cooperation among Ukrainian regions, a member of two European regions, most of their
organizational efforts in this direction are realized through the divisions of the Lviv Regional
State Administration with patchy involvement of the Lviv Regional Council. This applies
both to the signing of bilateral agreements with the neighboring regions of Poland, approval
and implementation of executive protocols, and activities of the Euroregion "Carpathian". 

To  the  main  achievements  of  the  Euroregion  "Bug"  his  participants  include  the
implementation  of  projects:  "Modernization  of  the  international  automobile  checkpoint
"Yagodyn – Dorogusk","Creating of  the monitoring system on rivers  Western Bug,  Uzh,
Latorytsia", "Promoting a policy of continuous development and environmental protection in
the context of cross-border cooperation between Ukraine and Poland", the establishment in
Lutsk bank with full Polish capital "PEKAO" (Ukraine).

Today, the Polish-Ukrainian border has 12 points of the boundary passes, including six
road and six rail passes. Half of them are located in the Subcarpathian voivodeship (Poland),
three  automobiles:  Korcheva,  Medika  and  Korostenko  and  three  railway:  Medika,
Korostenko and Verkhrata.

Subcarpathian border crossing points, including the Lviv region, characterized by the largest
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and growing dynamics of border traffic. In 2011, the three largest border crossings "Carpathians
region – Lviv" – Korcheva, Medika and Korostenko sent more than 10 million vehicles.

Border crossing Korcheva-Krakovets (automotive) – day-and-night passenger and cargo
border crossing on the border with Ukraine. It is the only Subcarpathian voivodeship border
crossing on the border with Ukraine, having the full range of control: sanitary, phytosanitary
and veterinary. But plays an important role and will play in the near future hour passenger
and cargo and pedestrian border crossing "Medika-Shegyni."

The main direction of cross-border Euroregional cooperation – this cooperation, which is
on the border with the EU cooperation in the new frontier, which is defined as a combination
of historical and newly formed social and economic relations [Mykhasiuk I.R., Fedyshyn C.
Cross-border cooperation in the context of globalization: [monograph] / LNU named Franko.
– Lviv: Ukrainian Technologies, 2011. – 208 p., p. 64 (in Ukrainian)].

Through cross-border cooperation should be the development of social, information and
industrial infrastructure, joint efforts in the economic sphere, construction and modernization
of  border  infrastructure,  development  of  the  transport  network,  scientific  and  cultural
cooperation, environmental protection, exchange of experience between the relevant bodies
of the executive power and local self-government, fight against crime and illegal migration.

During  the  global  financial  crisis  is  advisable  to  strengthen  the  economic  programs  of
cooperation in the Euroregions. In order to develop border areas is necessary to implement such
economic  projects:  the  concept  of  home  entrepreneurs,  creation  of  business  incubators,
promotion of small investments, strengthening trade relations between the border areas, ensuring
the development and implementation of the current legislation on cross-border and regional
cooperation, increasing the effectiveness of projects and programs in the field of cross-border
and regional cooperation by providing active support and involvement of local and regional
levels, the approach of the current legislation to the standards of the European Community. This
applies,  above  all,  the  further  development  and  expansion  of  the  infrastructure  of  border
crossings. On the Polish-Ukrainian state border is, above all, the construction of road border
crossing customs Malchowice-Nyzhankovychi to move cars and trucks, with the possibility of
increasing the mass. Now proceeds with the exchange of diplomatic notes between the two
governments.

Now entered into force bilateral agreement on local border traffic at the Polish-Ukrainian
border, government of Subcarpathian voivodeship offer such accommodation, in particular,
such as border crossings Bandruv - Mshanets, Mihniovec - Lopushanka, Smolnik - Boberka,
Volosatoe  -  Lubnia.  The  last  sentence,  given  the  conflicting  location  area  Bieszczady
National Park, can be seen as a transition coach. All this has a positive impact on the socio-
economic situation on both sides of the border.

Financial support for these and other problems of cross-border cooperation partly carried
the EU using a number of initiatives, programs and projects. CBC funding system to provide
immediate institutions – Euroregions, financed independently by all members of the Euro-
regions.  Euroregional partners accumulate funds for independent accounts of the national
associations.

Separation of territorial cooperation as a separate objective of policy unity confirms the
importance  of  joint  activities  that  implement  partners  of  the  EU.  The  growth  of  such
cooperation also shows an increase in funding from the European Regional Development
Fund.  For  the  period  2007-2013  for  the  development  of  territorial  cooperation  of  the
European Union budget is allocated as a whole 7.75 billion euros. In particular, the share of
Polish  designed  for  programs  under  the  European  territorial  cooperation,  will  be  557.8
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million.  In  addition,  Poland  will  provide  another  173.3  million  euros  for  cross-border
cooperation with countries that do not belong to the EU, in the framework of the European
neighbourhood  and  partnership  instrument  [Polsko-Ukraińska  Strategia  Wspòłpracy
Transgranicznej w Latach 2007-2015. Lublin-Rzeszòw-Lwòw- Luck-Użhorod, 2008, p. 94].

Special attention should be the important issues on the state borders of the two countries – a
need for an access road and rail infrastructure with both the Polish and the Ukrainian side.
Creating  new  transitions  without  upgrading  the  existing  road  transport  network  with  the
Ukrainian  side  will  not  improve  the  throughput  of  transitions.  The  road  network  on  the
Ukrainian side should meet the road from the Polish side, and it is advisable to extend the
territory of the Lviv region Transport Corridor № 3 on the interval Lviv – Korcheva and
modernize the railway line E30, adapting it to a speed of 160 km / h.

Conclusions.  The  above  ways  of  improving  cross-border  cooperation  on  the  Polish-
Ukrainian border solve an important part of CBC. It is a complex approach to the formation
of economic policy of Ukraine. Democratization of the economic life in Ukraine and the
liberalization of markets, the decline in the level of protectionist barriers, the level of state
presence in the economy, carrying out the administrative-territorial reform on the principles
of  subsidiarity  and  solidarity  will  strengthen  the  role  of  regional  authorities  in  the
intensification  of  the  Polish-Ukrainian  economic  cooperation,  which  will  not  only
completely implement the doctrine of strategic partnership between Ukraine and Poland, but
also hope for a full entry of Ukraine into the EU.
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ЗМІНИ МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛІЯХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Яцура В.В, к.е.н.,професор
Львівський національний університет ім.Івана Франка

Нові  реалії  корпоративного  світу  швидких  і  непередбачуваних  реформ
економічного  і  суспільного  життя  вимагають  адекватних  швидких  змін  ринкових
відносин  .Постійне  виникнення  нових  цілей  і  завдань  ,  утворення  нових  і
перепрофілювання  старих  підприємств  ,  зміна  форм  власності  ,  виникнення   і
налагодження  нових  господарських  зв’язків  ,  загострення  процесів  конкуренції
вимагають формування нової ринкової моделі  та механізмів відлагодження системи
управління.

Нова  парадигма  менеджменту  як  основний  спосіб  осмислення  ,  сприйняття  і
розуміння світу вимагає розробки нових підходів  і системи понять оцінки поведінки
людини і суспільних інститутів . Особливо це важливо для України в умовах війни і
захоплення  північним  сусідом  значної  частини  шахт,  територій  підприємств  ,
земельних, водних  та мінеральних ресурсів . Угода з ЄС вимагає встановлення нових
взаємозв’язків  та постійної зміни системи управління людською діяльністю. 

По-новому  формується   розвиток  соціальних  ,  економічних,  екологічних,
політичних,  безпекових,  освітніх,  медичних  підсистем,  їх  взаємодія   і
взаємопроникнення.

Відомо,  що  складність  і  єдність  Всесвіту  базується  на  системній  єдності  та
взаємодії трьох глобальних процесів : еволюції космосу , еволюційних змін планети
Земля та розвитку людської  цивілізації  .Системність і  єдність матеріального світу і
світу людей є єдиним актом і процесом пізнання , а тому не існує фундаментальних
відмінностей між їх пізнанням і розвитком.

Особливої  уваги  набуває  принцип   субординаційної  підпорядкованості
економічних  ,  соціальних  та  безпекових  процесів  ,  виходячи  з  пріоритетності
соціально-психологічних   і   духовних  чинників   суспільного  розвитку  .  Сьогодні
економіка виступає провідним чинником соціальної сфери, яка не тільки поглинає її
результативну частину , а й визначає левову частку енергетичного потенціалу , межі
зростання  і  розвитку  суспільства.  За  даними  світового  банку  частка  людського  і
соціального  капіталу   у  розвинених  країнах  перевищує  60  відсотків  .  Економічне
процвітання  розвинених країн (США, Японії, Німеччини, Канади, Норвегії, Фінляндії
тощо)  не  можна  будувати  тільки  на  основі  детерміністських  величин,  а  як
випадковості, які можуть викликати різні наслідки. Ризики пов’язані  із суперечливими
результатами науково-технічного прогресу вимагають повного використання творчих
можливостей  працівників,  розгортання  їх  активної  позиції  як  ключового  чинника
розвитку та успіху компаній та держави.

Успіх  буде  супроводжувати  тільки  ті  компанії  ,  які  вкладатимуть  капітал  у
розвиток  працівників,  в  ідею  змін  і  необмежених  можливостей,  в  нестандартність
інтерпретації  результатів науково-технічного і соціального розвитку їх реалізації.

Має  відбуватися  переорієнтація  першооснови  економічних  відносин  з  людини
економічної на людину офіціальну з її глибоким внутрішнім світом. В інформаційному
суспільстві внутрішній світ людини визначає окрему людську особистість , яка здатна
діяти  активно  й  творчо  ,  зосереджуючись  та  пізнаючи  в  першу  чергу  саму  себе  .
Людина соціальна переосмислює такі категорії  по-новому такі категорії  як потреби,
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творча праця , вартість , власність та інші, в тому числі ментальні, моральні, етичні ,
етнічні цінності та їх принципи

Потреби людини вже не можна задовільнити, сповідуючи однолінійні економічні
мотивації  .  Соціальна  людина  втрачає  специфіку  суто  економічної  однозначності  і
набуває характеристики складних нерівноважних систем, які пов’язані з принципами
ймовірності та невизначеності .

Загальноприйнята  система  менеджменту  вимагає  перегляду  її  методологічних
засад  .Система  ухвалення  рішень   має  базуватись  з  врахуванням   різноманітності
впливу чинників на діяльність організації  .  в  першу чергу вимагає переосмислення
одноманітності  принципу  колективної  раціональності  .  Успіх  організації,  її  оцінку
треба  оцінювати  як  засіб  досягнення  загального  добробуту  і  кожної  конкретної
людини, тобто персоніфікації людини. Це створить утвердження проактивної позиції її
творчої праці, розвитку і використання її таланту і здібностей.

Нова  реальність  вимагає  переходу  від  стабільності  до  змін  і  кризового
менеджменту, від контролю за делегування владних повноважень, від конкуренції до
співробітництва,  від  одноманітності  до  різноманітності,  від  егоцентризму  до
постановки підвищених цілей , від егоїзму до скромності.

Для забезпечення розвитку і високої ефективності роботи мають змінюватись й
самі  організації  .  Має  бути  забезпечений  розвиток  духовного  начала  та  здатність
відчувати і думати , шукати нові ефективні методи вирішення проблем . Корпоративне
бачення має базуватись на психологічному стержні , який одночасно надає сенс і смисл
роботі та об’єднує персонал для досягнення морального задоволення . Корпоративне
бачення в нових реаліях стає метою і енергією для її реалізації. Для цього працівники
повинні  мати повну свободу спільно виробляти свої  погляди,  позицію бачення ,  де
прагнення до успіху і пошук є правилом , де чикають на щоденний критичний аналіз ,
що забезпечить зміни і безперервний розвиток організації.

Нові організації повинні бути не тільки знаючими,думаючими, розуміючими, але
й  навчаючими.  Лідери  таких  організацій  повинні  не  тільки  створювати  картину
майбутнього  компанії,  утверджувати  нові  корпоративні  цінності  ,  налагоджувати
конструктивні відносини з підлеглими.

Навчаючі лідери зобов’язані постійно експериментувати , навчати, змінюватись в
особистому і професійному плані , підтримувати ріст і розвиток персоналу .

Навчаючі  організації  змінюють  сутнісні  характеристики:  структуру,  завдання,
систему, стратегію і культуру. Нова організація грунтується на динамічній , інтуїтивній
концепції. Для неї характерна горизонтальна структура, незалежність і самостійність
співробітників,  творчі  завдання,  гнучка  система,  що  дозволяє  здійснювати  обмін
інформацією. Стратегія направлена на підтримку і співробітництво , творення нових
цінностей і корпоративної культури.

Характерні ознаки навчаючої організації
Концепція Функції менеджменту Персонал Споживач Підхід до змін

Вивчення , розвиток
і вдосконалення

будь-якого досвіду ,
що відноситься до

бізнесу

Скерованість на
експериментування.
Аналіз. Підтримка

конструктивної незгоди.
Групове навчання.
Визначення невдач

Збирає і
використовує
інформацію.

Сповідує
конструктивний

скептицизм

Виступає частиною
процесу навчання в
рамках відкритого

безперервного
діалогу

Зміни у безперервному
процесі , який

описується ланцюжком
досвід-аналіз-гіпотеза-
експеримент-досвід. 
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Основна ринкова структура – саморегульована команда.  Виділяються ролі,  які
підкріплюються   правами  і  обов’язками  .Забезпечується  тісне  співробітництво  з
іншими компаніями для підсилення конкурентноздатності . Дисциплінуюча процедура
post factum .Допомагає  регулярно  оцінювати  минулі  події  і  власні  дії  в  атмосфері
довіри і відкритості .Сприяє розширенню критичного мислення  і навчання . Підхід
вирішує подвійну проблему  - зберегти високу ефективність роботи і стати навчальною
організацією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Дафт Р.Л уроки лідерства/Р.Л Дафт ;за участю П.Лейн ;  пер.  З англ.-М.Експо,

2006-С.428-454.
2. Кузьмін О.Є, Яцура В.В. Управління змінами. Львів, Націолнальний університет

«Львівська політехніка», 2014.-С.314-343
3. Стратегічні виклики XXIстоліття суспільству та економіці  України. В З  m.m.7.

Економіка  знань  –  модернізаційний проект  України  /за  редакцією акад.  НАН
України  В.М Геєць, академіка НАН України В.П. Семиноженка, чл.-кор НАН
України Б.Є.Кваснюка- К фенікс, 2007.-544с.

4. Салмон Р. Будущее менеджмента .-СПб: Питер, 2004.-298с.

100



ЗМІСТ

УХВАЛА круглого столу,  присвяченого 25-річчю  кафедри економіки України імені М.
Туган-Барановського, на тему: «Нові моделі економіки сталого розвитку: проблеми
та перспективи».....................................................................................................................4
УПРАВЛІННЯ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ  КАПІТАЛОМ  ПІДПРИЄМСТВА  (Артим-
Дрогомирецька З.Б., Подвадцятник Т.І.)...............................................................................7
ЕКОНОМІЧНА  БЕЗПЕКА  РЕГІОНУ  ЯК  ЕЛЕМЕНТ  ГАРАНТУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (Боринських В.Д.).....................................9
ПРОБЛЕМИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  ФОРМУВАННЯ  РИНКУ  ЕКОЛОГІЧНОГО
СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ (Василишин Х.Р.)...............................11
TЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ  ТА  ПРАКТИЧНІ  ЗАСАДИ  ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ  ЩОДО  СКОРОЧЕННЯ  ВИКИДІВ  ПАРНИКОВИХ  ГАЗІВ  В
УКРАЇНІ (Винярська М.Г.)....................................................................................................14
ФІНАНСОВІ  ІННОВАЦІЇ  ЯК  СУЧАСНИЙ  ТРЕНД  ДОСЛІДЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (Голубка С.М., Піцур Я.С., Голубка Д.С.)....................16
ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНА  ТЕОРІЯ  СТАЛОГО  РОЗВИТКУ  ДЛЯ  ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (Гринів Л.С.)..............................................18
ЕЛЕКТРОННЕ  АДМІНІСТРУВАННЯ  ПОДАТКІВ  В  УКРАЇНІ,  ЯК  ЕЛЕМЕНТ
ФІСКАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ  В  УМОВАХ  ФОРМУВАННЯ  КОНЦЕПЦІЇ  СТАЛОГО
РОЗВИТКУ (Громоава А.М., Слюсарева Л.В.)...................................................................20
ЗАГАЛЬНИЙ  ОГЛЯД  ПЕРЕДУМОВ  СТВОРЕННЯ  КОНСОРЦІУМУ  У  СФЕРІ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ (Дідович І.І.).......................................22
СУЧАСНИЙ  СТАН  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ У СФЕРІ СТАЛОГО
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ (Дубовіч І.А.)................................................................................24
ПСИХОЛОГІЇ БІЗНЕСУ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ (Жигайло Н)...................27
МОДЕЛЮВАННЯ  ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ  СИСТЕМ:  ПАРАДИГМАЛЬНІ
ЗМІНИ (Загвойська Л., Федорук М.)...................................................................................31
ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (Кафлик М.С.)..................................33
ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНА  ЖИТТЄЗБЕРІГАЮЧА  ОСНОВА  МОДЕЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО (Квак М.В.)............................35
УДОСКОНАЛЕННЯ  ВІДТВОРЕННЯ  СУСПІЛЬНИХ  БЛАГ  В  КОНТЕКСТІ
ФОРМУВАННЯ  НОВОЇ  МОДЕЛІ  СТАЛОГО  РОЗВИТКУ  ЕКОНОМІКИ  УКРАЇНИ
(Кічурчак М.В.)......................................................................................................................37
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВ В
УКРАЇНІ (Козак І.Б., Артим-Дрогомирецька З.Б.).............................................................39
ФІЛОСОФСЬКО-ЦІННІСНИЙ  ДИСКУРС  ПРОБЛЕМ  ФІЗИЧНОЇ  ЕКОНОМІЇ  ТА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ (Копитко А.Д., Наконечний Р.А.)................................................41
ЕКОЛОГІЧНА  СКЛАДОВА  ЕКОНОМІЧНОЇ  СИСТЕМИ  УКРАЇНИ  В  КОНТЕКСТІ
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І БІОСФЕРИ (Кофанова О.В.).......................43
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЖИТТЄЗБЕРІГАЮЧОЇ ЕКОНОМІКИ
(Кривень О.В.)........................................................................................................................45
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ (Лесюк Г.М.).........................................47
ДЕФІНІЦІЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО

101



УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ (Назаркевич І.Б.)...................49
ПРИРОДНІ  УМОВИ  ЯК  ОСНОВА  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СТАЛОГО  РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВЩИНИ) (Назарук M.M., Біланюк В.І.)......................51
КОРПОРАТИВНЕ  УПРАВЛІННЯ  У  КОНТЕКСТІ  ПОСИЛЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ (Пайтра H.)...............................................53
ПЕРСПЕКТИВИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  НОВИХ  МОДЕЛЕЙ  ЕКОНОМІКИ  СТАЛОГО
РОЗВИТКУ (Парцей О.М.)...................................................................................................55
КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ  МОДЕЛЕЙ  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ  ПОВЕДІНКИ  ТА  РЕГУЛЮВАННЯ  ГОСПОДАРСЬКИХ  СИСТЕМ
(Підхомний О.М.)...................................................................................................................57
СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ (Плиса В.Й.).............59
ЗЕЛЕНА  ЕКОНОМІКА  ЯК  МЕХАНІЗМ  РЕАЛІЗАЦІЇ  КОНЦЕПЦІЇ  СТАЛОГО
РОЗВИТКУ (Погончик А.В., Михайліченко Д.Ю.)..............................................................61
МІНЕРАЛЬНО-РЕСУРСНА  БАЗА  УКРАЇНИ  ЯК  ВАЖЛИВИЙ  ЧИННИК
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (Рудько Г.І.).................................................................................63
СУЧАСНИЙ  СТАН  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА  УКРАЇНИ  З  ЄВРОПЕЙСЬКИМ  СОЮЗОМ  У  СФЕРІ
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ (Сенета З.Я.).......................................................65
INTEGRAL ESTIMATE OF THE EFFECTIVENESS OF PERFORMANCE OF INDICES
OF  THE  STATE  TARGETED  PROGRAMS  FOR  PROTECTION  OF  NATURAL
ENVIRONMENT IN UKRAINE (Senyshyn O.)....................................................................67
РОЗВИТОК  РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО  ГОСПОДАРСТВА  УКРАЇНИ  В
КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (Славік
Р.В.).........................................................................................................................................69
ЕКОНОМІКА  ЗАМКНЕНИХ  ЦИКЛІВ  –  НОВА  ЕКОНОМІЧНА  ПАРАДИГМА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ? (Соловій В.І.)...............................................................................71
ГЛОБАЛЬНІ  КОНЦЕПЦІЇ   СТАЛОГО  РОЗВИТКУ  ТА  АКТУАЛЬНІ  ТЕНДЕНЦІЇ
ЇХНЬОЇ ЕВОЛЮЦІЇ І ВЗАЄМОДІЇ (Соловій І.П.).............................................................73
ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (Стадницький
Ю.І.)........................................................................................................................................75
МОЛОДІЖНЕ  ІННОВАЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМНИЦТВО  В  УМОВАХ  УТВЕРДЖЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (Стефанишин О.)..............................77
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ (Теребух М.І.)........83
ОСНОВНІ  ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ  ДОБРОВІЛЬНОГО  ОБ’ЄДНАННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ (Уніят Ю.)...................................................85
ОЦІНКА  ПОКАЗНИКІВ  ПРОСТОРОВОГО  ЕНЕРГОЕНТРОПІЙНОГО  БЮДЖЕТУ
ЛІСОВКРИТИХ ТЕРИТОРІЙ (Ходико Д.І.).......................................................................87
ДОСВІД УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ (Хоронжий А.Г.)......89
ПРИРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК ПРИ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ  (Швайка
О.М.).......................................................................................................................................91
ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПИТОМО УКРАЇНСЬКІ
ЗАСАДИ ОБГРУНТУВАННЯ (Шевчук В.О.).....................................................................93
STRATEGY  FOR  THE  DEVELOPMENT  OF  CROSS-BORDER  COOPERATION
BETWEEN UKRAINE AND THE EU (Shcherba H.I.)........................................................95
ЗМІНИ МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛІЯХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ (Яцура В.В.)................98

102


