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ВСТУП

Актуальність  теми. Погіршення  стану  навколишнього  природного

середовища  в  процесі  виробництва  сільськогосподарської  продукції   –

негативний «побічний» продукт господарської діяльності, що завдає значних

збитків  національному  добробуту.  Збільшення  об’ємів  і  інтенсивності

аграрного  бізнесу,  який   у  більшості  випадків  розглядає  витрати  на

природоохоронні  заходи   просто  як  небажаний  фактор  збільшення

собівартості продукції, що виробляється, зумовило катастрофічну деградацію

агроландшафтів регіону, і  вже без будь-якої перестороги  екологічний стан

півдня України нині можна визначити як критичний.

У  зазначених  обставинах  неабиякої  актуальності  набуває  проблема

забезпечення  екологічної  безпеки  виробництва,  що  є  важливим  чинником

формування ринкової економіки та переходу її до сталого зростання. Разом з

тим,   економічна  ситуація,  що склалася  на сьогодні  в  державі,   не сприяє

вирішенню  екологічних  проблем  –   екологічна  безпека

сільськогосподарського виробництва напряму залежить від стану основних

виробничих  засобів  і  запровадження  нових  технологічних  рішень,  тоді  як

переважна  більшість  сільгосптоваробників  (  а  це,  як  правило,  невеликі

колективні, фермерські та одноосібні підприємства) працюють на фізично й

морально застарілій техніці, сповідують старі екстенсивні технології, що, без

сумніву,  негативно  впливає  на  навколишнє  середовище.  Для  виробничої

діяльності підприємств сільськогосподарської галузі характерним є значний

негативний  вплив  на  показники  родючості  ґрунту,  забруднення  водних

ресурсів, пресинг на біотичну складову екосистем. 

Аграрне виробництво,  з  огляду на вищезгадане,  цілком закономірно

віднесене до переліку найбільш шкодочинних аспектів людської діяльності,

тому   дослідження  проблеми  фінансування  екологічно  безпечного

виробництва  сільськогосподарської  продукції  в  масштабах  південного



регіону, що є славнозвісною «чорною плямою» на екологічній мапі України, є

дуже актуальним на сьогодні.

Розв’язання екологічних проблем аграрного сектору  можливе лише за

умови чіткого визначення і окреслення методів та інструментів фінансування

інвестиційної  діяльності  сільгосппідприємств,  у  тому числі  й  екологічного

спрямування.  Умови  для  мобілізації  та  акумуляції  фінансових  ресурсів  в

державі  є  екстремальними  через  низький  рівень  прибутковості  суб’єктів

аграрного  виробництва,  відсутність  зацікавлених  потужних  стратегічних

інвесторів  (великих банків,  страхових компаній,  інвестиційних фондів).  За

таких умов на перший план за  значимістю виходять  інвестиції  за  рахунок

чистого  прибутку  та  амортизаційних  відрахувань,  котрі  на  сьогодні  конче

потрібно не лише вдосконалити з позицій внутрішнього фінансування, але й

активізувати  можливість  фінансування,  пов’язану  з  екологічним

страхуванням,  в  т.ч.  за  рахунок  спеціальних  коштів,  зосереджених  в

екологічних фондах.

В  процесі  вивчення  проблеми  фінансового  забезпечення

природоохоронного аспекту  виробничої  діяльності   підприємств  аграрного

сектору,   автор  спирався  на  праці  О. Д. Василика,  А. Г. Загороднього,

В. М. Опаріна, М. І. Крупки та В. М. Федосова.

В  економічній  літературі  останніх  років  набули  поширення

дослідження  у сфері  екології.  Окремі  положення  з  екологічної  безпеки  на

макрорівні та її нормативно-правового забезпечення знайшли відображення у

працях  багатьох  науковців,  а  саме: М. П. Бурмістрова,  О. О. Веклича,

Е. В. Гірусова,  Т. П. Галушкиної,  А. Б. Качинського,  В. В. Костицького,

В. І. Мунтіяна, С. І. Соколенка,  І. А. Шумило  та  ін.  Проблемам  екологічної

безпеки  та  фінансового забезпечення  інвестицій  екологічного спрямування

присвятили  дослідження  такі  вчені,  як:  О. Ф. Балацький,  В. М. Геєць,

О. Л. Кашенко,  В. Н. Кислий,  І. О. Луніна.  Екологічне  страхування

досліджували:  І. А. Абалкіна,  В. А. Борисова,  Р. Т. Давидова,  О. Л. Кашенко,

В. В. Костицький,  О. В. Огаренко,  С. С. Осадець  та  ін.  Меншою  мірою  в
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науковій  літературі  висвітлено  досвід  розвинених  країн,  де  упродовж

останніх  десятиріч  відпрацьовувались  моделі  управління  екологічною

безпекою.  З  огляду  на  це,  заслуговують  на  увагу  дослідження  зарубіжних

науковців: Д. Медоуза, А. Мола, С. Мураі, Г. Спааргерена та ін.

Поряд  із  ґрунтовністю  вищенаведених  досліджень  з   питань

екологічної  безпеки  агровиробництва  не  можна  не  відмітити  поверхневе

висвітлення  проблеми  подальшого  підвищення  екологічної  безпеки

виробництва  та  організаційно-економічних  механізмів  її  забезпечення.

Існують також невирішені питання щодо створення відповідної нормативно-

правової бази та ефективних фінансових механізмів забезпечення екологічно

безпечного виробництва продукції  сільського господарства.  Насамперед це

стосується  узгодження  норм  чинного  екологічного  законодавства  та

Державних  стандартів  безпеки  сільськогосподарських  підприємств;

фінансового  забезпечення  інвестицій  екологічного  спрямування;

стимулюючої ролі фондів охорони навколишнього природного середовища та

екологічного страхування. 

Значимість, важливість, і необхідність розв’язання вказаних нагальних

проблем  зумовили  вибір теми, сформували мету і завдання дисертаційного

дослідження та свідчать про її актуальність. 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.

Дисертаційне  дослідження  проводилось  у  межах  плану  науково-дослідних

робіт Міжнародного університету бізнесу  і права «Розробка та впровадження

економіко-технологічних  заходів  раціонального  природокористування  та

управління  екологічною  безпекою  навколишнього  середовища»  (№

0109U002939).  Особистий внесок  автора  полягає  в  обґрунтуванні  основних

організаційно-економічних засад  формування природоохоронної діяльності в

АПК, її фінансового забезпечення та удосконалення екологічного управління в

аграрному природокористуванні.  

Мета  і  завдання  дослідження. Метою  дисертаційної  роботи  є

поглиблення  науково-методичних основ формування  екологічно безпечного
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природокористування  в  АПК  регіону  та  розробка  науково  обґрунтованих

пропозицій щодо організаційно-економічного механізму їх  забезпечення, в

т.ч.  і  за  рахунок інвестицій екологічного спрямування в аграрному секторі

держави  загалом  і  півдня  України  зокрема.  Досягнення  зазначеної  мети

зумовило постановку та вирішення таких завдань:

 уточнити  сутність  організаційно-економічного  механізму

забезпечення природоохоронної діяльності в АПК;

 встановити  пріоритетні  вектори  і  розробити  організаційно-

економічні інструменти  забезпечення  природоохоронних заходів в процесі

виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі на регіональному

рівні;

 визначити  основні  критерії  та  пріоритетні  напрями

організаційного, економічного і фінансового забезпечення екологічно сталого

розвитку аграрної сфери; 

 обґрунтувати  доцільність  та  необхідність  подальшого  розвитку

внутрішнього фінансування (самофінансування) підприємств для здійснення

інвестицій екологічного спрямування;

 проаналізувати  і  узагальнити  вітчизняний  і  зарубіжний  досвід

акумулювання і перерозподілу коштів екологічних фондів;

 розробити нові підходи до формування в Україні фондів охорони

навколишнього природного середовища та управління ними;

 обґрунтувати  доцільність  подальшого  розвитку  екологічного

страхування у випадку отримання збитків як наслідку випадкового, раптового

і поступового  забруднення навколишнього природного середовища;

 визначити  шляхи  удосконалення  екологічного  оподаткування  в

Україні;

 встановити вплив фіскальної політики на підвищення екологічної

безпеки сільськогосподарського виробництва;
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 розробити  концептуальні  підходи  щодо  створення  моделі

організаційно-економіко-фінансового  забезпечення  природоохоронної

діяльності регіону.

Об’єктом  дослідження є  процес  формування  організаційно-

економічного механізму забезпечення функціонування  екологічно безпечного

аграрного природокористування.

Предметом  дослідження є  сукупність  теоретико-методичних  і

практичних  положень  і  підходів  щодо   організаційно-економічного

інструментарію забезпечення природоохоронної діяльності в аграрній сфері.

Методи  дослідження.  Для  вирішення  поставлених  завдань  у

дослідженні використовувалися загальні методи наукового пізнання, а саме:

економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії – для оцінки отриманих

фактичних  значень  показників  у  динаміці;  групування,  узагальнення  –  з

метою  розробки  висновків  на  основі  отриманих  результатів  досліджень.

Застосовано діалектичний підхід до визначення сучасного стану екологічної

безпеки  у  державі  та  екологічної  безпеки  сільськогосподарського

виробництва і  його фінансового забезпечення  та  здійснено  аналіз  і  синтез

загальних  понять,  пов’язаних  з  економічною  та  екологічною  безпекою,

фінансуванням,  самофінансуванням,  оподаткуванням  та  екологічним

страхуванням.  Історичний  метод  використано  при  розгляді  становлення  в

Україні  екологічного  оподаткування  і  формування  фондів  охорони

навколишнього природного середовища.

Наукова новизна одержаних результатів.  В дисертаційних розробках

сформульовані  наріжні  системи  організаційних,  економічних  і  фінансових

інструментів  природоохоронної  діяльності  в  аграрній  сфері,  що  в  своїй

сукупності  формують  організаційно-економічний  механізм  і  вирішують

комплекс актуальних і значимих наукових і практичних проблем та служать

базою  для  розробки  теоретико-методичних  засад  формування  і  розвитку

екологічно  сталого  аграрного  природокористування.  Найбільш  вагомими

результатами виконаних наукових досліджень є наступні:
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вперше:

 розроблено  науково-методичний  підхід  до  формування

ключових  організаційних,  економічних  і  фінансових  важелів

забезпечення  екологічно-захисної  та  відновлювальної  діяльності

підприємств-природокористувачів в аграрній сфері економіки, зокрема,

методичні  засади  створення  регіонального  екологічного  страхового

фонду  на  принципах  об’єднання  фінансових  ресурсів  державних  і

недержавних  страхових  компаній  та  створення  екологічних  фондів

аграрних  підприємств  за  рахунок  амортизаційних  відрахувань  на

основні  засоби  екологічного  призначення,  а  також  частини  чистого

прибутку;

удосконалено: 

 науково-методичні  підходи  і  принципи  перерозподілу

державних  коштів,  передбачених  на  вирішення  природоохоронних

задач регіону;

 критерії  вибору  пріоритетних  напрямів  фінансово-

економічного  забезпечення  екологобезпечної  діяльності  аграрних

природокористувачів;

 методичні  підходи  до  визначення  основних  векторів

раціонального  використання  централізованих  коштів  за  цільовим

призначенням;

 концептуальні  підходи  до  створення  моделі  економіко-

фінансового  забезпечення  природоохоронної  діяльності  регіону  на

основі  використання  експертного  оцінювання  ризиків  деградаційних

процесів  в  агроландшафтах  та  регуляційного  механізму  міграції

грошових потоків у сфері природокористування;

одержали подальший розвиток 

 питання  теорії  та  практики  фінансування  екологічно

безпечного аграрного виробництва;
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 конкретизація поняття «економічний механізм забезпечення

екологобезпечного агровиробництва»;

 окреслено  факторні  умови  економічно  сталого  розвитку

аграрної галузі;

 вдосконалено елементи управління і контролю за процесом

фінансування природоохоронної діяльності підприємств АПК;

 запропоновано  напрямки  екологічного  кредитування

суб’єктів господарської діяльності. 

Практичне  значення  одержаних  результатів полягає  у  розробці

науково-методичних положень і обґрунтованих пропозицій щодо формування

організаційно-економічного  механізму  природоохоронної  діяльності  в

аграрному виробництві і фінансування інвестицій екологічного спрямування

та  удосконалення  його  на  рівні  держави  і  регіону.  Вони  можуть  бути

використані  у  практичній  діяльності  вітчизняних  аграрних  підприємств,  а

також  при  розробці  і  запровадженні  законодавчих  актів,  спрямованих  на

екологізацію сільськогосподарського виробництва . 

Особистий  внесок  здобувача.  Дисертаційна  робота  є  самостійно

виконаною  науковою  працею,  в  якій  викладено  авторський  підхід  щодо

формування  системи  організаційно-економічних  і  фінансових  інструментів

природоохоронної  діяльності  в  аграрному  виробництві.  Викладені  в

дисертації наукові результати отримані автором особисто. З наукових праць,

написаних у співавторстві, в роботі використано ідеї та положення, отримані

самим автором.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати,

викладені в дисертаційній роботі, пройшли апробацію та обговорювались на

Міжнародних  науково-практичних  конференціях  «Теоретичні  та  прикладні

аспекти міжнародних відносин в умовах інтеграції та глобалізації» (29 січня

2010 р.,  м,Херсон),  «Сучасні  екологічні  проблеми та  методика викладання

еколого-правових  дисциплін»  (25-26  листопада  2010  р.,  м.  Харків),

Всеукраїнській  науково-практичній  конференції   «Проблеми  формування
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сучасної  стратегії  підприємницької  діяльності»  (26  листопада  2010  р.,  м.

Умань),  Науково-практичній  інтернет-конференції  «Важелі  і  механізми

формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації» (9-10

грудня 2010 р., м. Тернопіль), Всеукраїнській науково-практичні конференції

«Зрошуване землеробство: сучасні аспекти ведення і перспективні напрямки

розвитку» (23-24 червня 2010 р., м. Херсон),  конференції «Нові орієнтири

національної  стратегії  економічного  розвитку»  (23  квітня  2010  р.,  м.

Дніпропетровськ),  Міжнародній  науково-практичній  конференції

«Антикризові  механізми  регіонального  та  муніципального  розвитку»  (9

квітня  2010  р.,  м.  Київ),  Четвертих  річні  збори  Всеукраїнського  конгресу

вчених  економістів-аграрників   Південного  регіону  «Інституціальні  засади

трансформацій в аграрній сфері» (20 квітня 2011 року, м. Миколаїв).

Публікації.  За  темою  дисертації  опубліковано  19  наукових  праць

загальним обсягом  5,22 друк. арк., з яких автору належить 4,59 друк. арк.: у

тому числі 12 статей опубліковано у наукових фахових виданнях, 7 публікацій

–  у матеріалах конференцій.

Структура  та  обсяг  дисертації.  Дисертація  викладена  на  258

сторінках комп’ютерного тексту, з яких основна частина займає 203 сторінки.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних

джерел і  додатків. Дисертаційна робота містить  15 таблиць,  32 рисунка, 14

формул і 15 додатків,  що викладені на 30 сторінках. Список використаних

джерел складає 243 джерела і міститься на 25 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ

ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

1.1.  Методологічні  засади  формування  і  розвитку

екологобезпечного сільськогосподарського виробництва

У сучасному розумінні, механізм еколого-економічного забезпечення у

сфері використання природних ресурсів – це комплекс заходів з управління,

планування  (оперативного,  стратегічного)  і  фінансово-економічного

заохочення,   за  допомогою  якого  природокористувач  має  можливість

підвищити раціональність природокористування [172]. Отже,  основна задача

ефективного  функціонування  даного   механізму  –  забезпечення

екологобезпечної  і  сталої  діяльності  аграрного  підприємства,  тобто

максимально  можливе  зменшення  (а  у  окремих  випадках  стовідсоткове

запобігання) шкодочинного впливу на довкілля (рис. 1.1).

Рис. 1.1.  Найбільш  поширені   фактори  шкідливого  впливу

агровиробництва на оточуюче середовище

 Треба відмітити, що теоретичне обґрунтування сутності фінансового

механізму  на  сьогодні  знаходиться   на  етапі  формування,  разом  з  тим

Погіршення стану 
ґрунтів

Генетичне, електромагнітне, біологічне

Викиди в
атмосферу

Стічні
води

Тверді
відходи

«Нові» види 
забруднення

Гази, пара Аерозолі Тверді фракції Екологічно  брудна продукція

Сільськогосподарське підприємство
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критичних розбіжностей у поглядах фахівців щодо його економічної сутності

не відмічається. Переважна більшість з них на сьогодні вкладається  у відоме,

можна  сказати  хрестоматійне  визначення,  яке  міститься  у   Фінансово-

кредитному словнику 1988 року видання: «Фінансовий механізм – складова

частина господарського механізму; сукупність форм, методів, за допомогою

яких  забезпечується  здійснення  широкої  системи  розподільчих  і

перерозподільних відносин, формування доходів і нагромаджень, створення

та  використання  централізованих  і  децентралізованих  фондів  грошових

коштів [79]. Він включає в себе планування, управління фінансами, фінансові

важелі і стимули, фінансові показники, нормативи, ліміти, фінансові резерви»

.

Ряд вітчизняних дослідників, такі як Л. М. Безгубенко, О. Д. Василик,

А. Г. Зюнькін,  О. М. Ковалюк   та  ін.  формулюють  визначення  фінансово-

економічного  механізму як елемент загальногосподарського механізму, тобто

систему форм, методів і важелів організаційно-фінансового характеру (рис.

1.2). 

Рис. 1.2. Типова елементна будова сучасного фінансового механізму

Заслуговує  на  увагу  авторитетна  точка  зору   О. Д. Василика,  котрий

вважає, що фінансовий механізм можна визначити як «…комплекс спеціально

розроблених і законодавчо закріплених у державі форм і методів створення й

використання  фінансових  ресурсів  для  забезпечення  економічного

розвитку…». Разом з тим, дослідник  проголошує, що фінансовий механізм є
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автономним і  специфічним   елементом загальногосподарського механізму,

що значною мірою зумовлює не лише його сутність, а й характер економічної

системи як такої. 

Навіть  приймаючи  до  уваги  незначні  відмінності  у  визначенні

фінансового механізму, ми маємо повне право зробити висновок, що він є чи

не  найважливішою  компонентою  господарського  механізму,  комплексом

спеціально  створених  і,  що  дуже  важливо,   законодавчо  закріплених  на

державному  рівні  інструментів   забезпечення   фінансових  ресурсів  для

забезпечення сталого економічного розвитку суб’єктів агробізнесу. 

З проголошеною думкою О. Д. Василика щодо безпосереднього впливу

функціонування  фінансового  механізму  на  економічну  систему  регіону  не

можна  не  погодитися,  адже  відомо,  що   на  сучасному  етапі  розвитку

агровиробництва у  ринкових умовах діяльність підприємств координується і

впорядковується  у  рамках  економічної  системи  як  комплексу  державних

принципів, правил, законодавчих норм, мета котрих –  визначення форми і

змісту  основних  економічних  відносин,  що  виникають  у  процесі

виробництва,  перерозподілу,  обміну  і  споживання  економічного  продукту.

Через це, економічну систему необхідно розглядати не просто як  поєднання

вищезазначених елементів,  що  позбавлені  внутрішніх взаємозв’язків,  а  як

чітку  систему,  в  якій  усі  компоненти  є  принциповими  і  незамінними,

взаємопов’язаними  і знаходяться у постійній продуктивній взаємодії. Через

таку  специфічну  будову  ми  спостерігаємо  кумулятивний  ефект,  тобто

фінансово-економічна  система  набуває  нових  властивостей  і  якісних

характеристик,  що  не  містяться  окремо  в  складових  елементах  (ефект

цілісності).  Треба  відмітити,  що  на  функціонування  економічної   системи

прямо чи опосередковано впливають як  об’єктивні фактори (рівень розвитку

економічної діяльності суспільства), так і суб’єктивні чинники (регулятивна

функція держави) [213]. Господарська практика  економічно розвинених країн

дає можливість робити висновки, що зміни на мікрорівні характеризуються
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відчутним  впливом  на  розвиток  інституцій,  що  забезпечують  державну

економічну стабільність. 

Нижче нами наведена загальна функціональна структура фінансового

механізму, котру на сьогодні, спираючись на авторитетну думку вітчизняних і

закордонних  дослідників,  на  рівні  агропідприємства  справедливо  можна

звести до фінансового забезпечення і фінансового регулювання економічних і

соціальних відносин (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Головні функціональні складові фінансового механізму

Як  правило,  фінансове  забезпечення  (фінансування)  аграрного

підприємства  реалізується  за  рахунок  використання  методів  бюджетного

фінансування,  самофінансування  та  кредитування,  а  також  шляхом

використання капіталу, що перебуває у його розпорядженні [167]. Державне

регулювання  як  важіль   здійснення  державою  функцій  з  управління

економічними і  соціальними процесами підприємства відбувається шляхом

встановлення форм і методів відчуження фінансових ресурсів до бюджету і

застосуванням методів державної підтримки сільгосптоваровиробників.

Важливо  пам’ятати,  що  фінансовий  механізм  являє  собою  лише

приблизний, принциповий  алгоритм практичного використання фінансів в

економіці держави. В конкретних умовах окремого   суб’єкту господарювання

функціонування  фінансового  механізму,  його  склад  і  структура

модифікуються залежно від  специфіки,  проте  основні  функції  фінансового

забезпечення  і  регулювання  на  рівні  підприємства  є  схожими  і

Функціональні методи фінансового механізму
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взаємопов’язаними.  Схожість   між  ними  полягає  в  тому,  що  фінансове

забезпечення одночасно виконує функцію регулювання і навпаки [205].

Процес  фінансового  забезпечення  інвестиційної  діяльності

підприємства,  з  одного  боку,  передбачає  формування  і  використання

фінансових ресурсів з метою  задоволення потреб суб’єкта господарювання,

що  регламентуються  відповідними  нормативними  актами,  які  визначають

способи  їх  мобілізації,  розподілу  та  використання  на  всіх  рівнях

господарського управління [3].  З  другого боку, воно  здійснюється  шляхом

використання  методів  залучення  ресурсів:  самофінансування,  банківського

кредитування,  бюджетного  фінансування  і  кредитування,  перерозподілу

коштів,  розміщення  фінансових  інструментів  і  боргових  зобов’язань,  які

передбачають  визначення  потреби  в  ресурсах,  встановлення  доцільності  й

ефективності їх застосування.

Об’єктивна  характеристика  якісної  і  кількісної  ефективності

функціонування  фінансового  механізму  підприємства,  на  нашу  думку,

визначається обсягом фінансових ресурсів, які він забезпечує підприємству

внаслідок  перерозподілу  створеного  кінцевого  продукту.  При  цьому,  без

сумніву,  важливим  є  не  стільки  обсяг  фінансових  ресурсів,  скільки  їх

структурування,  що  значною  мірою  гарантує  фінансову  стійкість  і

незалежність підприємства. Проте, для встановлення місця і ролі фінансових

ресурсів у фінансовому забезпеченні суб’єкта господарювання, у першу чергу

в розширеному відтворенні, вони повинні бути чітко і окреслено теоретично

обґрунтованими [7].

Сьогодні спроба розробки провідними  економістами єдиних підходів

до класифікації фінансових механізмів за джерелами формування ні що інше

як форма дослідження економічної  природи фінансових ресурсів,  однак на

сьогодні відсутнє таке чітке окреслення кола джерел формування фінансових

ресурсів,  що  впливають  на  вибір  напрямків  підвищення  ефективності

фінансового механізму, яке б задовольнило б прибічників різних економічних

шкіл [172 ]. 
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У  цьому  зв’язку  характерною  є  спроба  класифікувати  фінансові

ресурси за джерелами їх формування, здійснена В. Г. Бєлоліпецьким, В. М.

Колчиновою,  Г. Г.  Намом  та  ін.,  котрі  пропонують   розглядати  в  якості

джерел  їх  формування  не  лише  власні   (чистий  прибуток,  амортизаційні

відрахування),  а  й  прирівняні  до  власних  коштів  ресурси  у  вигляді

кредиторської  заборгованості,  бюджетних асигнувань, позик банків,  коштів

інших підприємств [21]. 

Принциповим   для  фінансового  забезпечення  діяльності

агропідприємств, що реалізується через фінансовий механізм, є правильний

вибір  методів  фінансування  інвестиційної  діяльності  екологічного  та

природоохоронного  спрямування,  який  передбачає  оновлення  основних

виробничих  фондів  з  урахуванням  сучасних  вимог  до  їх  впливу  на

навколишнє  середовище,  якість  продукції  та  здоров’я  населення  [43].  До

таких  методів  належать  самофінансування,  бюджетне  фінансування  і

кредитування (бюджетне і банківське). 

Самофінансування  характеризується  проведенням  розрахунків

доцільності  та  ефективності  витрачання  власних  фінансових  ресурсів,

здійснюється оцінка його залежності від політики позик і розподілу прибутку

підприємства, форм фінансування і мобілізації фінансових ресурсів тощо.

Бюджетне фінансування передбачає надання підприємствам коштів на

безповоротних  умовах  з  врахуванням  обсягів  фінансування,  періодичності

надання  коштів,  норм  певних  витрат  тощо.  Бюджетні  кошти  переважно

надаються на фінансування реальних інвестицій [60]. 

При кредитуванні встановлюються умови надання кредитів,  гарантії

щодо  забезпечення  їх  повернення,  терміни  погашення  основного  боргу  і

сплати суми процентів, окупності та ефективності. 

З  метою підвищення еколого-економічного рівня АПК,  а  також,  що

важливо,  мотиваційного  регулювання  екологічної  культури

землекористувачів,  на  сьогодні  постає  нагальна  потреба  диференціації

системи  оцінювання  показників  ефективності  суб’єкту  господарювання  не
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лише  за  комплексом  виробничих  показників,  а  і  за  природоохоронними

чинниками  [79].  На  жаль,  в  даний  час  оцінка  екологічної  ефективності

підприємства в державі здійснюється майже виключно в рамках визначення

організаційно-технічного і техніко-економічного рівня виробничої діяльності,

що, на нашу думку, є некомплексним і невичерпним. 

Економічний  механізм  раціонального  природокористування  відіграє

ведучу  роль  у  раціональному  і  ефективному  використанні  навколишнього

середовища,  а  засоби  й  інструментарій,  що  він  містить,  мають  прямий  і

опосередкований  вплив  на  динаміку  як  вичерпування,  так  і  регенерації

природних ресурсів (повітряного середовища, водних джерел, ґрунту, біоти),

формують антропогенний фон регіону [82].

Чи не найголовнішою складовою частиною економічного механізму

забезпечення  сталої  екологобезпечної  діяльності  регіону  є  фінансово-

економічне стимулювання раціонального використання й охорони природних

ресурсів.  На  сьогодні  еволюційно  сформувалися  його  наступні  основні

вектори:

 стимулювання  інтенсивності  та  ефективності  аграрного

землекористування та сільгосптоваровиробництва;
 охорона  агроландшафтів  та  територіально  суміжних  з  ними  водних

екосистем;
 максимальна концентрація землевласності та землекористування.

Кожен  із  зазначених  методів,  в  залежності  від  цільової  орієнтації,

містить  оригінальний  набір  економічних  засобів  регулювання  та  методів

практичної реалізації.

Найбільш  відомими  і  часто  вживаними  методами  економічного

стимулювання  інтенсивності  та  ефективності  аграрного

природокористування є:

 фінансова участь держави в розвитку інфраструктури сільської громади,

аграрної  науки,  освіти  та  перепідготовки  кадрів  для  потреб  сільського

господарства;
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 надання державою суб’єктам сільськогосподарської діяльності субсидій і

кредитів  на  пільгових  підставах  на  придбання  екологічно  доцільних

матеріально-технічних засобів виробництва і технологій;
 підтримка  паритету  цін  на  аграрному  ринку,  прогнозоване  державне

замовлення на окремі види сільськогосподарської продукції.

Якщо  проаналізувати  досвід  зарубіжних  країн,  можна  зробити

висновок,  що  в  міру  насичення  ринку  сільськогосподарської  продукцією

(перевиробництво)  застосування  цієї  групи  методів  втрачає  свою  дієвість,

вектор  бюджетної  підтримки  галузі  починає  змінюватись  у  бік  соціально-

економічної  проблематики  [108].  З  цього  моменту  важливого  значення

починають  набувати  методи  економічного  стимулювання

сільгосптоваровиробників щодо діяльності, спрямованої на природоохоронні

проекти.  В  такому  разі  на  передній  план  виступають  наступні  економічні

важелі:

1. Фінансування державою створення спеціальних меліоративних масивів на

найбільш екологічно проблемних землях.
2. Погектарні виплати землекористувачам з метою проведення спеціальних

меліоративних заходів (гіпсування, вапнування, дренаж, культуртехнічні

заходи).
3. Субсидування нових заощаджуючих видів і способів обробітку ґрунту.
4. Дотування виробництва екологічно чистої продукції на основі біологізації

землеробства.
5. Економічне стимулювання зменшення генетичного забруднення довкілля

шляхом відмови від ГМО.
6. Щорічні  рентні  виплати  господарствам  за  добровільне  і  свідоме

вилучення з обробітку та консервацію деградованих земель, фінансування

і підтримка на державному рівні залуження і заліснення зазначених площ.
7. Компенсація  користувачам  угідь  за  не  користування  площами,  що  є

біотопами рідкісних чи зникаючих представників флори і фауни.
Безперечно,  механізм  економічного  стимулювання

сільськогосподарського  природокористування  потребує  розвитку, проте  він

залежить  напряму  від  швидкості  ринкових  перетворень,  агроекологічної

політики  і  насамперед  –  від  фінансових  можливостей  держави.  Останні  в
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Україні надто обмежені, що є об’єктивним лімітуючим фактором у розвитку

механізму  економічного  стимулювання  раціонального  використання

природних ресурсів та охорони природи в процесі аграрного виробництва. З

трьох його складових елементів, що відомі з успішної практики регулювання

аграрного природокористування розвинутих країн (див. вище), в Україні поки

що одержав розвиток лише один – економічне стимулювання  інтенсивності

та  ефективності  аграрного  землекористування  і  сільськогосподарського

виробництва; два ж інші – економічне стимулювання  сільськогосподарських

природокористувачів за діяльність, пов’язану з охороною агроландшафтів та

суміжних з ними водних екосистем і економічне стимулювання  концентрації

землеволодінь та землекористувань – ще не включені до системи державного

регулювання [134].
Сучасний  механізм  економічного  стимулювання  раціонального

природокористування в аграрній сфері України за більшістю ознак відповідає

тому, що застосовувався в західноєвропейських країнах у перші  десятиріччя

після  Другої  Світової  війни.  Ця  схожість  характеризується  тяжінням  до

державного  втручання  в  перебіг  процесу  природокористування  та

сільськогосподарського  виробництва  з  метою  гарантованого  збільшення

виробництва  продукції  і,  як  наслідок,  досягненні  продовольчої  безпеки.

Цього статусу у країнах Західної Європи було досягнуто ще на початку 70-х

років  минулого  сторіччя,  в  той  час  як  в  нашій  державі  спад

сільськогосподарського  виробництва  триває,  та  і  сам  вектор  його

спрямований не на внутрішнє забезпечення, а переорієнтований на зовнішній

ринок  з  його  більш  привабливою  ціновою  політикою [179].  Об’єктивно,

диспаритет  цін  на  сільськогосподарську  і  промислову  продукцію,

невідповідність колективної форми власності на землю і засоби виробництва

сучасним  ринковим  умовам,  низька  ефективність  діючого  механізму

економічного  стимулювання  суб’єктів  сільськогосподарської  діяльності  ще

певний  період  часу  будуть  національно  характерними  стримуючими

чинниками  розвитку  аграрного  сектору.  Потрібно  визнати,  що  проблема
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відставання  доходів  фермерів  та  паритету  цін  є  актуальною  і  в  країнах  з

розвинутою ринковою економікою, проте там вона вирішується за допомогою

спеціально створеного механізму підтримки рівня фермерських цін і доходів.

В нашій державі такий механізм у практику економічного регулювання поки

що  не  запроваджений  і  проблема  паритету  цін  на  промислову  і

сільськогосподарську продукцію залишається [21, 35, 220].
Країни із розвиненою ринковою економікою в якості найбільш дієвих

засобів  економічного  стимулювання  аграрного  природокористування

традиційно  і  масово  використовують    державні  дотації,  субсидії,

компенсаційні  відшкодування,  які  надають  на  безповоротній  основі  і

забезпечують фермерам рівень доходів, достатній не лише для фінансування

наступного виробничого циклу, але і для часткової капіталізації. В Україні, на

противагу,  найуживанішими  засобами  державного  піклування  є  бюджеті

позички (часто відсоткові)  і  товарні  кредити  з  обов’язковим  поверненням,

пільгове оподаткування [12, 53]. Без зазначених заходів, переважна більшість

сільськогосподарських підприємств, що останнім часом працюють збитково,

не  змогла  б  організувати  виробничий  процес.  Проте,  рівень  і  специфіка

надання згаданої державної допомоги такий, що майже відсутні кошти для

подальшого акумулювання з метою подальшого інвестування у матеріально-

технічні засоби виробництва сільськогосподарської продукції.
Пріоритетне  використання  в  економічному  механізмі  методів

стимулювання сільськогосподарських природокористувачів,  які ґрунтуються

на державних товарно-грошових позичках та податкових пільгах, зумовлене

дефіцитом фінансових ресурсів у держави, що на сьогодні не дає змоги більш

широко застосовувати методи прямого субсидування на безповоротній основі

[91.  Але  і  такий  підхід  дає  право  сподіватися  на  те,  що  в  недалекій

перспективі  ефективність  механізму  економічного  стимулювання

ефективності  та  інтенсивності  аграрного  природокористування  і

сільськогосподарського  виробництва  в  Україні  набуде  сталого  розвитку.

Підґрунтя для таких оптимістичних прогнозів – запроваджений не так давно

в господарську практику такий важливий метод економічного стимулювання
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як  підтримка  цін  і  доходів  сільгосптоваровиробників.  Цей  механізм  у

розвинутих країнах довів свою ефективність і на сучасному етапі є головною

умовою інтенсивного і високоефективного ведення аграрного бізнесу [137].
Безумовно,  стимулювання   інтенсивного і  економічно  ефективного

використання природних ресурсів у сільському господарстві автоматично не

вирішує екологічних проблем галузі та регіону [156]. Тому на перший план

виходять спеціальні методи, які поряд із фінансово-економічними засобами

змогли  б  зацікавити  суб’єктів  господарювання  у  проведенні  заходів  щодо

захисту  і  відтворення  продуктивного  потенціалу  екологічної  формації,

збереження  знаменитої  української  родючості,  оздоровлення  природного

середовища  в  цілому.  Механізми  стимулювання  природозаощаджуючого

способу  ведення  аграрного  виробництва  повинні  передбачати  економічне

заохочення конкретних, вигідних для господарства і суспільства заходів, що

здійснюються з власної ініціативи та за рахунок суб’єкту господарювання і

прямо чи опосередковано сприяють підвищенню стійкості агроландшафтів і

суміжних водних об’єктів. У нашому регіоні такими можуть і повинні бути

наступні:
 консервація безперспективних і екологічно виснажених орних земель та

інших видів сільськогосподарських угідь;
 облаштування протиерозійних гідротехнічних споруд;
 будівництво  і  відновлення  мережі  вертикального  та  горизонтального

дренажу;
 створення і охорона полезахисних лісосмуг;
 заліснення  водоохоронних зон  природних і  штучних водойм,  ярів  та

балок;
 ліквідація і утилізація пестицидів із закінченим терміном придатності.

Фінансово-економічне  заохочення  аграрних  природокористувачів

слід  формувати  на  підставі  методів  прямого  та  побічного  стимулювання.

Нижче  наведена  типова  система  прямого  економічного  стимулювання,  що

базується на безпосередньому субсидуванні (Додаток А).
Останнім  часом  з  метою  стимулювання  сільськогосподарських

товаровиробників  у  виробництві  екологічно  чистої  продукції  науковцями
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розроблений  спеціальний  економічний  механізм,  основними  елементами

якого є:
I. Економічні важелі і стимули, які сприяють зацікавленості у

виробництві  екологічно  чистої  продукції.  Реалізуються

через  пільгове  оподаткування;  пільгове  кредитування;

підвищення  розміру  доплат  до  закупівельної  ціни;

централізовані  капітальні  вкладення;  пільгові  ціни  на

послуги і засоби виробництва; державне страхування.
II. Економічні санкції,  які  застосовуються  у  відношенні

забруднювачів  навколишнього  середовища. Охоплюють

елементи:  зниження  закупівельної  вартості  екологічно

забрудненої  продукції,  систему  штрафних  санкцій  за

нераціональне використання природних ресурсів.
III. Система організаційно-правових заходів, що мають за мету

підвищення ефективності  застосування окремих елементів

економічного механізму. Перетворюються у життя шляхом

реалізації  чітких  базисних  стандартів  на

сільськогосподарську  продукцію,  контроль  її  якості,

екологічний моніторинг та інформаційне забезпечення.
IV. Система економічного стимулювання природокористувачів,

яку  слід  розвивати  на  основі  пільгового  режиму

оподаткування,  різних  видів  пільгового  кредиту,  інших

методів,  які  дають  змогу  виконувати  природоохоронні

заходи без виділення бюджетних коштів, в першу чергу за

рахунок накопичених власних ресурсів суб’єктів аграрного

бізнесу. Різні види податкових пільг та пільгового кредиту

впроваджуються  з  метою  стимулювання  інвестиційної

активності  сільськогосподарських  товаровиробників  щодо

використання  сучасних  науково-технічних  досягнень  з

метою заміни екологічно деструктивної техніки і технології

виробництва  на  нову,  екологічнозаощаджуючу  і  ресурсо-
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енергозберігаючу, а також для створення природоохоронної

інфраструктури.
У практичних умовах економічного стимулювання природоохоронної

діяльності  вони  можуть  бути  реалізовані  за  допомогою  таких  конкретних

методів:
A. Звільнення від плати за користування: а) законсервованими

сільськогосподарськими  угіддями;  б)  зайнятими  під

створення полезахисних лісосмуг масивами; в) відведеними

під протиерозійні гідротехнічні споруди.
B. Звільнення від сплати за земельні ділянки, що перебувають у

стадії  сільськогосподарського  освоєння  або  поліпшення

їхнього стану в період, передбачений проектом проведення

робіт.
C. Надання  податкових  пільг  за  рахунок  прискореної

амортизації  ґрунтозахисної  техніки  та  протиерозійних

гідротехнічних споруд.
D. Звільнення  від  податків  тієї  частини  прибутків,  що

спрямована на розв’язання екологічних проблем.
E. Надання  пільгових  кредитів  на  придбання  протиерозійної

техніки,  будівництво  протиерозійних  гідроспоруд,

здійснення лісомеліорації, хімічної меліорації ґрунтів, інших

рекреаційних та природоохоронних заходів.
Доцільно  також  в  системі  механізму  економічного  заохочення

природоохоронної  діяльності  розробити,  законодавчо  зафіксувати  і

впровадити систему заліку в рахунок платежів за використання земельних і

водних  ресурсів   (сплата  ФСП)  тих  коштів,  які  суб’єкт  аграрного

природокористування витратив на виконання природоохоронних заходів [22].

Така  система  потенційно  спроможна  забезпечити  економічну  мотивацію

впровадження  природозберігаючих  заходів,  оскільки  частина  платежів  за

користування природними ресурсами трансформується в джерело інвестицій

природоохоронного призначення і буде залишатися в сільськогосподарського

товаровиробника. 
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В  умовах  економічної  кризи,  коли  засоби  прямого  економічного

стимулювання  не  спроможні  повною  мірою  через  дефіцит  фінансових

ресурсів у держави,  альтернативна система фінансування набуває значення

основного засобу акумулювання коштів на природоохоронні інвестиції [29]. 
Ми  вважаємо,  якщо  держава  не  контролюватиме  ефективність

землекористування,  то  сільськогосподарські  підприємства  здійснюватимуть

заходи  щодо  охорони  земельних  угідь  виходячи  з  простого  порівняння

граничних часткових вигод і граничних часткових витрат. 

1.2. Законодавче  забезпечення  екологічно  збалансованого  розвитку

АПК

Історично склалося, що на сьогодні чи не найголовнішим із сегментів

аграрної  діяльності  людства  є землеробство – одночасно він являє собою

найсуттєвіший  фактор  антропогенного  тиску  на  агроландшафти.  Базовим

елементом  землеробської  діяльності  є  ґрунт,  і  природно,  що  саме  крізь

призму саме цієї субстанції найбільш доцільно слід розглядати екологічний

аспект агровиробничої діяльності [221].

Що  стосується  наукового  контексту,  то  вперше   загальні  питання

екології  широко розглянуті  в  роботі  В.О.  Волобуєва «Экология почв».   На

думку автора, ґрунт  повинен розглядатись в розвитку і взаємодії з факторами

середовища  в  процесі  безперервного  обміну  речовин  і  енергії.  Проблеми

взаємодії  між  ґрунтом  і  змінами  навколишнього  середовища  набувають

великої  актуальності  саме сьогодні,  якщо представити ґрунт як  компонент

саморегулюючої  системи  –  екологічного  комплексу  «ґрунт  –  рослина-

мікроорганізм  –  тваринний  світ  –  атмосферні  агенти  –  фактори

антропогенного впливу».  Правомірність  екологічного підходу  до  проблеми

охорони ґрунтів закладена в самій суті поняття "екологія", в тому широкому

розумінні, яке воно набуло в теперішній час.

Термін «екологія» бере початок від грецького «ойкос», що означає дім,

середовище,   «логос»  –  наука,  вчення.  За  визначенням  Ю.Одума  –  «…



26

Экология – это наука об организмах у себя дома, наука, … в которой особое

внимание уделено совокупности или характеру связей между организмами и

окружающей  их  средой».  Визначення  «економіка»  (від  давньогрецького

«оікономіке») також має споріднений корінь «ойкос» і буквально значить «…

умение  вести  домашнее  хазяйство»  .  Тому,  на  погляд  автора,  екологія  і

економіка  повинні  розвиватися  і  зумовлювати  існування  суспільства

паралельно, хоча, треба відмітити, це не вичерпує їх взаємозв’язків [175].

Отже, поняття екологія в більш широкому контексті – це вчення про

взаємовідносини біотичних систем з навколишнім середовищем. Широкого

вжитку термін  «екологія» в науковому середовищі набув починаючи з 1866

року завдяки працям  німецького дослідника  Ернста Геккеля. Співвітчизник

Геккеля  натураліст  Тролль,  працюючи в  сфері  аерофотозйомки  природних

ландшафтів, увів у науковий лексикон термін «екологія ландшафту».

Аналізуючи іноземні літературні джерела, ми прийшли до висновку,

що більшість  авторів ставить знак тотожності  між екологією і питаннями

охорони  природи.  Цей  факт  ми  пояснюємо  більш  широким  розумінням

екології  як  науки  про  життя  біосфери.  Екологія  як  теоретична  основа

природокористування вивчає динаміку природних комплексів (біогеоценозів)

в  зв’язку  з  діяльністю  людини,  розглядаючи  процеси,  що  відбуваються  в

природі.  Ландшафтна  екологія  розробляє  пропозиції  по  збереженню,

раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів з урахування

зростаючих потреб населення. Серед пріоритетних завдань сучасної екології

слід  в  першу  чергу  відмітити  вивчення  антропогенних  змін  ґрунтів  як

елементів  ландшафту, а  також  обґрунтування  заходів  по  їх  збереженню  і

покращенню в інтересах суспільства [220].

Традиційно екологічні фактори природного середовища розглядаються

за трьома принциповими напрямками:  абіотичні,  біотичні  та  антропогенні.

Абіотичні  фактори в  свою чергу  поділяються  на  кліматичні,  геологічні  та

едафічні.  До  групи  біотичних  факторів  належать  рослини  і  тварини  із

складними  (в  першу  чергу  трофічними)  взаємозв’язками  між  ними.
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Найсуттєвіший вплив  на  екосистеми і  природне  середовище в  цілому, без

сумніву,  має клімат, оскільки він є основним фактором зональності,  друге

місце посідають геологічні,  третє – ґрунтові, четверте – біологічні фактори

(рослинний і тваринний світ). На сьогодні  вирішальна роль у функціонуванні

екосистем,  і  в  цьому  одностайна  думка  більшості  ведучих  спеціалістів-

екологів) відіграють фактори антропогенного характеру ( природна еволюція

флори і фауни під впливом Космосу і практичної діяльності людства). 

Екологічні  фактори  прямо  і  безпосередньо  пов’язані  з  родючістю

ґрунтів,  необхідністю  її  збереження  і  відтворення.  Позитивний  баланс

родючості ґрунтів є важливою проблемою не тільки сільського господарства,

а й економіки України в цілому, тому проблема  збереження і  підвищення

родючості всесвітньо відомих українських чорноземів у сучасному значенні

набуває  чи  не  планетарного  характеру.  Один  з  корифеїв  світового

землеробства –  німецький вчений Ю. Лібіх стверджував, що саме родючість

ґрунтів  є  мірилом   багатства  і  могутності  держави.  Серед  вітчизняних

науковців,  що  присвятили  свою  діяльність  проблемі  бездефіцитного  і

прогресуючого відтворення  родючості  ґрунтів,  слід  в першу чергу згадати

П.П. Борщевського, М.В. Лісового, В.М. Трегобчука, П.О. Мосіюка  та інших.

Питання  збереження  і  підвищення  родючості  ґрунтів  з  урахуванням

зональних  екологічних  факторів  було  і  залишається  в  центрі  уваги  уряду

більшості  країн  світу. Переслідуючи  зазначену  мету, переважна  більшість

економічно  розвинутих   країн  світу  (США,  Великобританія,  Німеччина,

Франція,  Нідерланди  та  інші)  застосовують  значні  обсяги  мінеральних  і

органічних  добрив,  ведуть  боротьбу  із  шкідниками  та  хворобами

сільськогосподарських  культур,  запобігають  ерозії  ґрунтів  тощо.  Для

прикладу,  у  2009  році  питоме  використання  комплексного  мінерального

добрива у країнах Західної Європи становило: у Франції – 215,6 кг поживних

речовин на 1 га ріллі, у Німеччині – 219,6, Італії – 175,5, Великобританії –

324,9  і  Голландії  –  371,3  кг  поживних  речовин  на  1  га,  що  не  може  не

зумовлювати значно більші рівні врожайності основних культур (табл. 1.1). У



28

зазначених  державах  проблема  збереження  стабільного  рівня  родючості

ґрунтів стоїть не лише перед працівниками сільського господарства, а й має

загальносуспільний  пріоритет.  Так,  у  США  на  сьогодні  державою

фінансується близько 30 державних програм, що спрямовані на захист ґрунтів

від виснаження. Активну роль у державних програмах збереження родючості

ґрунтів  відіграють  на  добровільних  засадах  і  фермери-землекористувачі,

котрих  заохочує  до  цієї  діяльності  уряд,   застосовуючи   різні  економічні

стимули [238]. Наприклад, у більшості штатів фермер позбавляється права на

одержання будь-якої фінансової підтримки з боку держави (дотації, пільгових

кредитів,  страхування  врожаю  тощо),  якщо  він  не  матиме  схваленого

державною «Службою охорони ґрунтів» перспективного плану ефективних

ґрунтозахисних  заходів  і,  що  саме  головне,  не  реалізує  його  на  своїх

еродованих землях.

Таблиця 1.1

Урожайність основних сільськогосподарських культур

у деяких країнах світу, ц/га

Країна
Зернові та

зернобобові
Цукрові буряки Картопля

2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р.
Великобританія 67,7 68,6 573,8 558,8 408,1 428,6
Голландія 81,5 79,5 581,8 635,6 407,2 464,3
Італія 43,2 52,7 386,0 465,4 219,2 250,1
Німеччина 56,9 70,2 593,1 615,9 346,0 442,2
США 59,8 67,8 509,0 513,8 411,5 437,7
Франція 60,4 74,0 727,3 791,4 399,7 54,4
Україна 18,2 28,3 201,2 238,3 116,3 133,4

На  сьогодні  державні  програми  збереження  ґрунтів   у  США

передбачають  відшкодування  до  75%  загальної  вартості  ґрунтозахисних

заходів. Така державна підтримка дозволяє фермерам цих країн одержувати

високі  врожаї  сільськогосподарських  культур  не  виснажуючи  ґрунти,  не

втрачаючи потенційної їх родючості,  про що свідчать порівняльні дані про

урожайність сільськогосподарських культур у деяких країнах світу (табл. 1.2).
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Аналізуючи  наведені  дані,  можна  зробити  справедливий  висновок,  що

врожайності зазначених сільськогосподарських культур в Україні у декілька

разів  нижчі.  Це  пояснюється  тим,  що  в  Україні  історично  склалися  інші

підходи до розв’язання проблеми збереження родючості ґрунтів. У радянські

часи  забезпечення  сільського  господарства  мінеральними  добривами

повністю  знаходилися  під  державним  контролем  і  здійснювалося

адміністративно-командними  методами.  Рішення  з  виробництва  і

використання  добрив  приймалися  централізовано  і  планово,  базуючись  на

державних нормативах [218].

Держава  свідомо  несла  значні  витрати  по  забезпеченню

сільськогосподарських  товаровиробників  мінеральними  добривами.  В

окремих випадках це призводило до недбалого ставлення деяких керівників

до  їх  внесення,  добрива  роками  лежали  на  полях,  завдаючи  шкоди

навколишньому середовищу. Таке незадовільне становище породило хибне

негативне ставлення суспільства  до мінеральних добрив як загрози здоров’ю

людей,  хоча  світовий  досвід  переконливо  свідчить,  що  загрозу  для

оточуючого  середовища  і  здоров’я  людей  становлять  не  самі  мінеральні

добрива, а невміле  і недбале їх  застосовувати. Дана система забезпечення

мінеральними добривами за певною інерцією проіснувала в нашій державі

до  1996  року,  поступово  руйнуючись  через  об’єктивну  неспроможність

держави  фінансувати  це  забезпечення  та  через  низьку  платоспроможність

сільськогосподарських підприємств, які не могли повністю розрахуватися за

мінеральні добрива, котрі набули реальної ринкової вартості [206].

Проте  треба  відмітити,  що  на  сьогодні  в  Україні   непоодинокі  і

приклади підвищення урожайності  сільськогосподарських культур до рівня

загальносвітових  без внесення великої кількості  мінеральних добрив. Так,

вже понад 12 років на жодному полі  не застосовується полицева оранка, не

використовуються  засоби  хімічного  захисту  рослин   у  приватному

господарстві «Нові технології» Бериславського району Херсонської області.

Господарство навіть у найнесприятливіші за кліматичними показниками роки
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збирало  стабільно  високі  врожаї  зернових,  застосовуючи  при  цьому

мінімальні  дози  мінеральних  добрив,  замінюючи  їх  внесенням  в  ґрунт

незернових решток біологічного урожаю.

Проте продовжимо свої міркування щодо екологічних та енергетичних

проблеми в сільському господарстві  нашої держави. Сучасний екологічний

стан у світі оцінюється більшістю ведучих дослідників як вкрай напружений.

Глобальне погіршення стану навколишнього середовища, що ще не так давно

була загрозливою перспективою, сьогодні є об’єктивною реальністю, здоров'я

населення в  багатьох країнах світу  знаходиться  під  серйозною загрозою а

найбільш гостро екологічні проблеми стоять в пострадянських країнах [195].

Найбільша з них, Росія, на міжнародній конференції ООН по навколишньому

середовищу  в  Ріо-де-Жанейро  віднесена  до  найбільш  засмічених  в

екологічному  відношенні  країн  на  планеті,  проте,   на  жаль,  сказане

надзвичайно актуально і для України, яка до того ж пережила за останні роки

ряд екологічних катастроф планетарного характеру.

Перенасиченість території  України промисловими підприємствами –

характерна  особливість  нашої  держави.  На  сьогодні  загальний  обсяг

накопичених  відходів  видобувної,  енергетичної  і  металургійної

промисловості перевищує  17 млрд. тон, щорічно в атмосферу викидається

близько 16 млрд. т. шкідливих і небезпечних речовин.. За останнє десятиріччя

засмічення  ґрунтів  важкими металами (найбільш екологічно  небезпечними

після  радіоізотопів  шкідливими  елементами)  стало  одним  з  провідних

факторів,  які  визначають  продуктивність  сільськогосподарських  культур  і

якість рослинницької продукції, її конкурентоспроможність на зовнішньому

ринку сільгоспсировини.

Ще одним  «головним болем» сучасного екологічного стану України є

та обставина, що на більшій частині сільськогосподарських угідь країни  (65-

70%) довгий час інтенсивно, безконтрольно і часто безглуздо застосовувались

пестициди. Не є таємницею,  що в 80-і роки Україна являла собою своєрідний

випробувальний полігон для масштабно впроваджуваних в СРСР інтенсивних
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технологій  вирощування  «стратегічних»  сільськогосподарських  культур,

характерною особливістю котрих була істотна питома вага системи хімічного

захисту  рослин  .  Безмірне  використання  синтетичних  засобів  захисту

призвело до того, що станом на  1988 рік  середнє пестицидне навантаження в

республіці на 1 га ріллі досягло 4,7 кг д. р., а в окремих регіонах – Криму,

Закарпатської області – від 20 до 30 кг д. р. Для порівняння, в США в 1988

році середня доза пестицидів складала лише 2 кг/га д. р.

 На сьогодні  науково доведено,  що близько 15% (5,1 млн.  га)  орних

земель України являють собою деградовані та малопродуктивні ґрунти. Вони

безпідставно  включені  до  складу  орних  земель,  а  використання  їх,  не

рахуючи  екологічних  втрат,  приносять  до  того  ж  щорічні  збитки,  що

складають  в  середньому  94  грн.  на  кожному  гектарі,  оскільки  виробничі

витрати на них не компенсуються одержаними врожаями [48].

Для  того,  щоб  вести  агробізнес  на  принципах  екологізації  та

природозбереження,  що  на  сьогодні  є  єдиною  альтернативою,  треба

пам’ятати,  що  природа  –  це  стійкий  і  одночасно  напрочуд  уразливий,

надзвичайно складний живий механізм,  котрий  утворює тонку динамічну

оболонку  поверхні  землі,  названу  Б.  Коммонером  екосферою  [87].

Багатовекторна  діяльність  суспільства  напряму  залежить  від  роботи  цього

механізму, тому його необхідно розглядати не тільки як біологічний капітал,

але  й  цінне  економічне  надбання,   запоруку  і  гарант  цієї  діяльності.

Коммонер,  розглядаючи суспільство як   ланку  єдиної  природної  системи,

проголошує наступні закони екології:

 «…  все  связано  со  всем»,  тобто  екологічна  система  стабілізується  і

функціонує  завдяки  власним  компенсуючим  властивостям,  тому  навіть

незначний місцевий вплив може каталізувати віддалені  значні і  тривалі

наслідки; 

 «… все должно куда-то деваться» – дана теза  означає, що в природі немає

«сміття» і відходів, кожна речовина має бути включена в саморегулюючий

природний  кругообіг,  інакше  порушується  стабільність  тривалих  і
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відпрацьованих взаємозв’язків; 

 «…  природа  знает  лучше»,  тому  будь-яке  глобальне   втручання

антропогенного характеру і штучне введення не існуючих раніше речовин

в природне середовище беззаперечно має негативні наслідки; 

 «…  ничего  не  дается  даром»  –   цей  закон  об’єднує  перші  три  і

проголошує, що все штучно вилучене з природного середовища, повинно

бути йому кількісно і якісно компенсоване [87].

Наведені  вище  факти  дають  змогу  зробити  наступні  висновки:

всебічний аналіз стану екосфери і банк інформації про її стан є запорукою

раціонального,  заощадливого  і  достатньо  ефективного  використання

агроресурсів;  сільськогосподарське виробництво є  одним з  найважливіших

факторів  впливу  на   екологічний  стан  регіону,  тому  інформація  щодо

наслідків використання земельних ресурсів і, зокрема, сільськогосподарських

угідь, складає невід’ємну основу подальшого пізнання і прогнозу динаміки

стану природного середовища; сучасний стан вивчення земельних ресурсів та

їх  оцінка  охоплюють  окремі  аспекти  природного  середовища,  які

досліджуються  кліматологією,  географією,  ґрунтознавством,  екологією,

економікою  та  іншими  науками.  Таким  чином,  сучасне  агровиробництво

справедливо розглядати як складну економіко-екологічної систему, при цьому

не протиставляючи економічну і природну сутність зазначеної системи.

Природозаощаджуючу  і  екологобезпечну  експлуатацію

сільськогосподарських  земель,  на  нашу  думку,   необхідно  розглядати  як

першооснову  розвитку  суспільства  в  цілому,  причому  зазначене

використання можливе лише тоді, коли процес виробництва здійснюється у

чіткій  відповідності із викладеними вище чотирма законами екології.

Економічний  вектор  сучасних   екологічних  досліджень  полягає,  на

нашу думку, в першу чергу у економічній оцінці природних ресурсів в цілому

(земельних,  лісових.  водних  та  ін.),  моніторингу  економічних  збитків  від

забруднення  природного  середовища  і  нераціонального  використання

природних ресурсів. В цьому контексті набуває актуальності точка зору І.Б.
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Загайтова,  котра   знаходиться  в  тісному  поєднанні  з  досліджуваною

проблемою  в  цілому,  а  саме  знаходження  найбільш  раціонального  рівня

інтенсифікації  землеробства.   Під  раціональним  рівнем  інтенсифікації  він

розуміє: по-перше, межу для даних техніко-економічних умов виробництва, і,

по-друге  цілком  певне  суспільно-необхідне  достатнє  співвідношення  між

приростом  продукції  від  інтенсифікації  землеробства  і  втратами  на

одержання  цієї  додаткової  продукції.  Як  наприклад,  зиск   від  додаткових

володінь  на  землю "А"  природно-охоронного  спрямування  може зростати,

проте  якщо ці володіння ще з більшою віддачею доцільно реалізовувати на

землі  "Б",  то  інтенсифікацію  на  землі  "А"  слід  вважати  невигідною.

Найбільша  віддача  від  додаткових  володінь  на  природоохоронні  цілі

екологічного  спрямування  в  землеробстві  забезпечується  за  такого  рівня

витрат трудових і  матеріальних ресурсів  на одиницю площі,  коли цінність

ділянки  землі  досягає  максимального  рівня  при  певних  сталих  техніко-

економічних умовах виробництва того чи іншого регіону.

Вже зазначалося, що основним критерієм екологічної оцінки ґрунтів

має  бути  врожайність  окремих  культур  і  загальна  продуктивність

сільськогосподарських рослин. Біомаса, в свою чергу, утворюється в процесі

фотосинтезу,  при  котрому  космічна  енергія  перетворюється  рослинами  в

органічну речовину. Тобто,  логічно було б  з  метою визначення  загального

показника  продуктивності  рослин  застосовувати  нормативи  вмісту

енергетичних  одиниць  в  окремих  видах  рослинницької  продукції,

запропоновані П.Г. Акуловим, які після деякого коригування, з огляду на дані

інших  дослідників,  можуть  бути  застосовані  для  практичних  цілей

екологічної оцінки [9].

Комплексна  екологічна  оцінка  орних  земель  включає  оцінку  за

урожайністю сільськогосподарських культур і загальною їх продуктивністю,

інші сільськогосподарські угіддя – за продуктивністю рослин, продукція яких

споживається. В процесі оцінки ключовою ланкою є розробка шкал в розрізі

агровиробничих  ґрунтів,  основу  якої  складає  визначення  показників
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урожайності і продуктивності для кожної такої групи.

Аналіз, що був  проведений Інститутом землеустрою УААН на основі

експериментальних  розрахунків,  показує  по-перше,  що відносні  показники

(бали)   екологічної  та  економічної  оцінки  співпадають.  Це  –  закономірно,

тому  що  кадастрова  урожайність  в  енергетичні  одиниці  переводиться  за

допомогою  постійних  для  всіх  агровиробничих  ґрунтів  коефіцієнтів.

Розрахунок здійснюється за формулою:

  )( 54321 jjjijjjijij KKKIKKIEO                                (1)

де  ijEO  -  загальна  кількість  енергетичних  одиниць  (КДж)  у  і-тій

агровиробничій групі ґрунтів для j-тої культури;

ijI  - середня кадастрова урожайність на і-тій групі j-тої культури;

jK1  - коефіцієнт приведення урожаю j-тої культури до сухої маси;

jK 2  - вміст енергетичних одиниць в сухій масі j-тої культури;

jK3  -  коефіцієнт  побічної  продукції  відносно  урожайності  j-тої

культури;

jK 4  - коефіцієнт приведення побічної продукції j-тої культури до сухої

маси;

jK5  - вміст енергетичних одиниць в сухій масі j-тої культури.

Аналіз кореляційних зв’язків між зазначеними показниками показала,

що  відмінність  між  економічною  і  екологічною  оцінками  відсутня.  На

підтвердження  цього  можна  звернути  увагу  на  те,  що  за  кадастровою

продуктивністю  окремих  сільськогосподарських  культур  і  сумарною  їх

продуктивністю в розрахунку на 1 га орної землі в енергетичних одиницях є

можливість встановити, якими культурами, або за якою структурою посівних

площ цих культур найбільш ефективно засвоюється сонячна енергія, поживні

речовини,  ґрунтова волога в конкретних умовах місцезнаходження.

На думку Добряка Д.С., Канаша О.П., Розумного І.А. зазначені дані –
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ні  що  інше,  як  принципово  нова  інформація,  за  допомогою  якої  може

моделюватися  оптимальне  екологобезпечне  використання  земель  в

сільському  господарстві.  Проте  автори  водночас  наголошують,  що

застосування  ринкових  цін  для  визначення  узагальнюючого  кадастрового

показника – вартості валової продукції, можна вважати не досить коректним,

про що свідчить розбіжність між балами екологічної та економічної оцінки

окремих груп ґрунтів.

На сьогодні великої актуальності набуває вплив  на екологічний стан

якості  ґрунтового  покриву.  За  даними  кадастрового  обліку  земель,  на

1листопада  2006  р.  найбільш  поширеними  в  Україні  групами  ґрунтів  є

чорноземи і близькі до них лучно-чорноземні ґрунти, які сумарно займають

72,7% усіх орних земель. Це найродючіші ґрунти – золотий фонд України,

хоч  і  серед  них  є  як  більш,  так  і  менш  родючі.  Зокрема,  менш  родючі

чорноземи на глинах, на пісках, солонцюваті, еродовані. 

Друге місце за поширенням займають опідзолені ґрунти, які займають

12,1% (сюди ввійшли і чорноземи опідзолені, віднесені до групи чорноземів).

На  третьому  місці  за  поширенням  знаходяться  менш  родючі  дерново-

підзолисті  ґрунти,  яких  нараховується  лише  7%.  Еродованість  землі

найбільше спостерігається серед чорноземів і опідзолених ґрунтів.

Якісна  характеристика  ґрунтів  Херсонської  свідчить,  що область  за

родючістю ґрунтів належить до останньої п’ятірки областей України. 

 Наразі   треба  зазначити,  що  реальна  ефективність  використання

земельних  угідь  залежить  не  тільки  від  організаційних  факторів  і  якості

ґрунтів, але й від цілого ряду факторів агрокліматичного і агроекологічного

спрямування,  зокрема  тепло-  і  вологозабезпеченості.  Існує  так  званий

екологічний  оптимум  (тепловий.  гідрологічний),  під  яким  розуміють  такі

ресурси  температури  і  вологи,  які,  впливаючи  на  рослину  в  певні  фази

розвитку,  дають  їй  можливість  проявити  в  найвищій  мірі  потенційну

продуктивність. Екологічні межі (надлишку або дефіциту) зони вирощування

культури показують ту температуру, ту кількість вологи, які діючи на рослину
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протягом всього вегетаційного періоду, знижують урожайність культури до

мінімуму, але це прийнятно з точки зору економічної доцільності [90]. 

Агроекологічна придатність ріллі визначається ступенем відповідності

якості  ґрунтів  оптимальним  вимогам  рослин.  По  мірі  зменшення

відповідності   знижується  придатність  ґрунтів,  і,  як  наслідок,  рівень

потенційної врожайності . Класифікація орних земель за придатністю ґрунтів

для вирощування культур здійснюється так, щоб в межах зон вирощування

виявити  регіони   з  кращими  агроекологічними  умовами  для  виробництва

окремих  видів  землеробської  продукції.  В  даному  випадку  придатність

виражається  ступенем  відповідності  властивостей  і  ознак  ґрунтів

агробіологічним  вимогам  рослин  і  можливостям  давати  певний  урожай.

Придатність  диференціюється,  як  і  більшість  властивостей  і  ознак  якості

ґрунтів,  за п’ятьма ступенями або підкласами. Враховуючи різноманітність

ґрунтово-кліматичних,  екологічних  і  економічних  умов

сільськогосподарського  виробництва,  придатність  ґрунтів  визначається  в

такому  порядку:  виділяються  зони  вирощування  культур;  формуються

підкласи  придатності;  обчислюються  площі  орних  земель  за  підкласами

придатності. Площі орних земель за підкласами придатності встановлюються

на рівні держави в розрізі областей і природно-сільськогосподарських зон і

провінцій;  на  рівні  області  по  адміністративних  районах  та  по

агроекологічних  округах;  на  рівні  району (в  розрізі  господарств);  на  рівні

господарств  по  сівозмінах  і  полях.  Економіко-екологічна  ефективність

безпечного  землекористування  передбачує  запровадження  контурно-

меліоративної  організації  території  на  схилових  ділянках  (в  подальшому

КМОТ) [9]. 

Процес управління охороною навколишнього природного середовища

в сучасних умовах полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження,

дослідження,  екологічної  експертизи,  контролю,  прогнозування,

програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності. 
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На  даний  час   дослідники  вирізняють  три  можливі  механізми

реалізації екологічної політики:

 пряме регулювання, що характеризується впливом держави;

 економічне  стимулювання,  пов’язане  з  розвитком  ринкових

механізмів;

 змішані механізми, що поєднують перші два підходи.

Інтенсивний  розвиток  процесів  пошуку  ефективних  державних  і

ринкових  регуляторів  у  цій  галузі,  їх  оптимального  сполучення  має  свій

початок  в  60  –  70  роки  минулого  сторіччя,  для  яких  характерне  суттєва

актуалізація  екологічних  проблеми.  Це  змусило  країни  з  ринковою

економікою  почати  створювати  централізовані  адміністративні  системи

управління охороною навколишнього середовища, зокрема,  акцент робився

на  законодавчі  обмеження  шкідливих  впливів  на  навколишнє  середовище,

державне нормування, контроль, а також фіскальні методи.

Ми  впевнені,  що  в  процесі  управління  охороною  навколишнього

середовища має бути взаємовигідне поєднання  адміністративних і ринкових

механізмів,адже навіть сьогодні продовжується пошук оптимальних еколого-

економічних  регуляторів,  тому  можна  справедливо  говорити  лише  про

головні  принципи   і  підходи  до  створення  економічного  механізму

взаємовідносин суспільства і природи – готової і, що саме головне, ефективно

функціонуючої моделі такого механізму у світі, на жаль, не існує.

Поряд з цим, ми не маємо права не відзначити позитивні сторони та

недоліки  державного  й  ринкового  підходів,  адже  наявний  світовий  досвід

показав неефективність «чистого» використання кожного з них. Очевидним є

висновок, що майбутнє – за розумним поєднанням, симбіозом державного і

ринкового механізмів, змішаним підходом залежно від екологічної ситуації,

особливостей економіки тощо [119].

В  Україні  екологізація  економіки,  перехід  на  принципи  сталого

розвитку  ускладнюється  загальною  економічною  кризою,  зламом  старої

командно-адміністративної  системи  і  труднощами  переходу  до  ринкової
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економіки . Сучасний соціально-економічний стан держави свідчить про те,

що національній економіці не вдалось радикально змінити екстенсивний тип

розвитку та забезпечити раціональне природокористування [11].

Тривалий  час  вітчизняна  економіка  централізовано  будувалася  з

величезними  структурними  диспропорціями,  котрі,  наприклад,  при

розміщенні продуктивних сил в умовах командно-адміністративної системи

призвели  до  того,  що  рівень  техногенного  навантаження  на  природне

середовище України і  донині перевищує аналогічний показник розвинутих

країн мінімум у 4 – 5 разів [28]. Застосування  у багатьох випадках застарілих

технологій  та  обладнання,  вкрай  висока  концентрація  потенційно

небезпечних об'єктів в окремих регіонах, велика спрацьованість виробничих

фондів  підприємств  зумовлюють  значну  ймовірність  виникнення  великих

аварій  і  катастроф  з  непередбачуваними  для  навколишнього  середовища

наслідками.

Вітчизняна  економіка  щорічно  втрачає  до  10%  ВВП  у  вигляді

зменшення продуктивності основних фондів, нераціонального використання

природних  і  людських  ресурсів,  разом  з  тим,  ресурсомісткість  кінцевого

національного продукту в середньому втричі перевищує світовий рівень. За

умови  досить  високого  рейтингу  серед  розвинутих  країн  світу  щодо

забезпеченості основними факторами виробництва, Україна відстає від них за

рівнем  їх  раціонального  використання.   Щодо  використання  основного

капіталу в Україні порівняно, наприклад, з Францією, то він  є нижчим майже

у 3 рази, сільгоспугідь – в 11 разів, трудових ресурсів – у 15 разів, наукового

потенціалу – більше як у 20 разів [45]. 

Екстенсивно-сировинна  спрямованість  аграрного  виробництва

України, поряд із  низькою рентабельністю, зумовлює високу енергоємність

національного продукту і загрозливу техногенну навантаженість на природне

середовище. Починаючи з 1991 року,  енергоємність ВВП зросла майже в 1,5

рази  і на сьогодні становить 2,28 кг умовного палива на одну гривню, що у 9

разів  вище,  ніж  у  країнах-учасницях  Організації  економічного
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співробітництва  і  розвитку  (ОЕСР).  Парадоксально,  але  навіть  за  умов

сьогоднішнього  значного  падіння  сільськогосподарського  виробництва,

Україна знаходиться серед країн з найбільш високими абсолютними обсягами

утворення  і  накопичення  відходів  [127].  Не так  давно  виникла на  перший

погляд  позитивна  тенденція,  коли  за  тривалого  спаду  інтенсивності

агровиробництва  посилення  навантаження  на  природне  середовище  було

незначним або  взагалі  не  спостерігалось.  Наприклад,   споживання  прісної

води  в  1998  р.  становило  76%  порівняно  з  рівнем  1990  р.,  а  скидання

забруднених вод у поверхневі водні об'єкти зменшилося в 1,25 рази, проте це

явище  мало  тимчасовий  характер  і  пов’язувати  його  із  загальним

покращенням екологічного стану в галузі було б помилкою.

Загальнодержавна  галузева  структура  промисловості  України  і

сьогодні  є переобтяженою виробництвом первинних сировинних ресурсів і

напівфабрикатів,   так  частка  паливно-енергетичного  комплексу  на  125%

перевищує аналогічний показник таких країн, як Франція, Німеччина, Італія,

а металургійного комплексу – майже втричі. Водночас питома вага продукції

прогресивних  галузей  –  машинобудування  і  металообробки,  хімічної  та

нафтохімічної  промисловостей,  високотехнологічного  і  інтенсивного

сільського господарства – нижча в 1,5 – 2 рази.

Приймаючи  до  уваги  нагальну  потребу  системного  підходу  при

плануванні  національної  екологічної  політики,  стає  очевидним,  що

необхідність  вирішення  складної  системи  завдань,  пов’язаних  з  вимогами

оптимізації  природокористування,  оздоровлення  природного  середовища,

потребує значних зусиль, виваженості та послідовності. Впродовж  тривалого

періоду  централізовано-планового  управління  з  державною  формою

власності  на  всі  види  національного  багатства,  включаючи  і  природні

ресурси,  застосовувались  принципи  відомчо-галузевого  управління.  Дана

система не вирізнялася комплексністю, не була міжгалузевою, а становила

розосередженні між міністерствами та відомствами окремі ланки управління

та контролю за охороною різних компонентів природного середовища і його
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ресурсів  без  їх  функціонального  взаємозв'язку  та  значущості.  За  цієї

структури врахування територіальних інтересів, таких як екологічна безпека

населення та використання природного потенціалу, не тільки не відбувалось,

а й узагалі було теоретично неможливе.

 Державна  політика  щодо  охорони  природи  донедавна  вирізнялася

певним дуалізмом:  з  одного боку, нібито очевидна  активна законодавча  та

правова  діяльність  в  цій  галузі,  а  з  другого  –  вся  господарська  практика

держави  в  особі  державних  та  місцевих  органів  влади  була  суцільним

порушенням та відхиленням від норм природоохоронного законодавства. Як

очевидний  і  закономірний  результат  –  не  лише  нагромадження  чисельних

екологічних проблем, а і резонансні екологічні катастрофи і кризові явища

регіонального,  державного  і  навіть  планетарного  масштабів  (Чорнобиль,

Приазов'я  тощо).  Таким  чином,  система  організації  управління

природокористуванням, охорони природного середовища, контролю за цими

процесами  виявилася  нездатною  здійснювати  екологічне  регулювання

економічного розвитку, вирішувати складні еколого-економічні проблеми.

Отже,  логічною  метою  управління  в  галузі  охорони  навколишнього

природного середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням

вимог  екологічної  безпеки,  забезпечення  проведення  ефективних  і

комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,

раціонального  використання  природних  ресурсів,  досягнення  узгодженості

дій  державних  і  громадських  органів  у  галузі  охорони  навколишнього

природного середовища.

Що  стосується  механізму  державного  управління  в  галузі  охорони

навколишнього  природного  середовища,  то  він  здійснюється  Кабінетом

Міністрів  України,  радами та  їх  виконавчими  і  розпорядчими органами,  а

також  спеціально  уповноваженими  державними  органами  з  охорони

навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів

та іншими державними органами відповідно до законодавства України [26].
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З  методологічного  боку,  система  регулювання  природокористування

органічно  пов’язана  з  більш  складною  системою  регулювання  ринкових

відносин і  тому, відповідно,  може розглядатися  як  її  підсистема.  З  іншого

ракурсу,  вона  має  свою  ієрархічну  структуру,  сформовану  аналогічними

підсистемами  нижчого  рівня  [45].   На  сьогодні  кінцевою   структурною

одиницею  системи  регулювання  природокористування  в  галузі  АПК  слід

визнати  підприємство-природокористувача  як  юридично  й  економічно

самостійний суб'єкт господарювання. Разом з тим, було б не зовсім вірним і

недоцільним  вичерпувати  архітектуру  зазначеної  системи  на  рівні

сільгосппідприємства,  оскільки  з  розвитком  ринкових  відносин,  що

засновуються  на  різних  формах  власності,  стає  можливою  більш  глибока

диверсифікація екологічної діяльності суспільства.

Об’єктивна  необхідність  і  значущість  сучасного  державного

регулювання  природоохоронної  діяльності  сільськогосподарського

підприємства зумовлена, по-перше, тим, що становлення вітчизняного ринку

відбувається в період уже сформованої несприятливої  екологічної  ситуації,

що дісталася  у спадок,  тому її  докорінне покращення є  невідкладним; по-

друге,  локальний  і  регіональний  характер  прояву  наслідків  негативного

впливу на стан природного середовища є вищим, при будь-яких соціально-

економічних  і  політичних  умовах  потребує  погоджених  зусиль

адміністративних одиниць, окремих галузей і підприємств, особливо тих, що

знаходяться  в  зоні  підвищеної  екологічної  небезпеки;  по-третє,  в  рамках

індикативного  планування  цілеспрямованих  дій  в  регіоні  можуть  бути

застосовані  інструменти регулювання,  що не  обмежують  прав  економічної

самостійності суб'єктів природокористування.

До  негараздів   системного  характеру,   які  завжди  потребували

принципового вирішення і які, будемо відвертими,  на сьогодні вирішити в

Україні  не  вдалося,   варто  віднести  проблему  екологічних  пріоритетів.

Реально  вони  не  набули  того  значення,  яке  надається  суто  економічним

пріоритетам, зокрема зростанню темпів аграрного виробництва.  Свідомість
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менеджерів у сфері екологізації виробництва за поодинокими виключеннями

зациклена на рівні деклараційної і  ще дуже далека від переходу на рівень

практичних дій [101].  

Приймаючи  до  уваги  міжсекторний  характер  та  необхідність

системного підходу, вирішення проблеми інтеграції екологічних пріоритетів в

стратегію  соціально-економічних  реформ  потребує  розробки  конкретних

механізмів  такої  інтеграції,  формування  нових  і  вдосконалення  існуючих

взаємовигідних форм партнерства між секторами, зокрема при розробці та

впровадженні  планів  дій  різного  рівня,  формування  нової  методології

розробки та, нарешті, розробки нових і вдосконалення існуючих механізмів

фінансового  забезпечення  реалізації  природоохоронної  діяльності  в  сфері

АПК.

У  рамках  реформування  загальної  системи  народного  господарства

України  на  сучасному  історичному  етапі,  постає  нагальна  проблема

коригування  векторів екологічної політики. Беручі до уваги навіть той факт,

що в останні роки з економічних причин скоротилося як виробництво ВВП,

так і  антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, не

слід  вважати,  що  після  суттєвого  поліпшення  економічного  становища

екологічні проблеми відійдуть на другий план. Саме через це вдосконалення

планування  та  управління  природоохоронною  діяльністю

сільськогосподарського галузі,  інтеграція  екологічної  політики в економіку,

політику  та  в  інші  галузі  народного  господарства  на  сьогодні  є  дуже

актуальними [41].

На наш погляд, загальнодержавна екологічна політика в Україні має

формуватися  з  урахуванням  соціально-економічної  ситуації  в  державі  та

реального стану  народногосподарського комплексу, який і  досі  не  подолав

наслідків  системи  господарювання,  характерного  для  минулої  формації.

Серед  найбільш  очевидних  недоліків  нинішньої  системи  державного

управління  охороною  навколишнього  середовища  та  використанням

природних ресурсів у сфері АПК слід зазначити наступні: 
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1) неакцентоване  окреслення  повноважень,  неузгодженість  та

дублювання управлінських функцій відомствами; 

2) негативна  практика  паралельного  виконання  відомствами

завдань державного регулювання з господарською діяльністю; 

3) прийняття  та  впровадження  нормативно-правових  актів  «під

відомство», нехтуючи функціональним принципом;

4) недосконалість і  навіть відсутність механізмів, необхідних для

формування важелів управління в ринкових умовах; 

5) децентралізація  державних  коштів,  спрямованих  на

фінансування  природоохоронної  діяльності,  вкрай  низька

ефективність їх використання; невизначеність та низький рівень

відповідальності.

Очевидним є і той факт, що сучасні екологічні проблеми у сільському

господарстві   виникли,  в  тому  числі,  і  через  нехтування  роллю

територіальних органів державної влади і органів місцевого самоврядування,

монопольний підхід відомств (галузей) до використання природних ресурсів,

ігнорування  оцінювання  природних  ресурсів  в  системі  національного

багатства держави, а також можливостей формування системи оподаткування

з урахуванням реальних сум ренти (абсолютної і диференціальної), що триває

і  в  наш  час.  Для  того,  щоб  держава  могла   реально  здійснювати  права

власника,  у  тому  числі  встановлення  і  стягування  зборів  за  спеціальне

використання природних ресурсів  (шляхом їх  економічного оцінювання на

підставі реальних ринкових цін на ресурси), потрібно реформувати структуру

державних органів та їх функції (рис. 1.4).

Відповідно,  реформування  сучасної  системи  управління

природокористуванням  і  природоохоронною  діяльністю  в  АПК  має

базуватися на наступних принципах: 

 відхід від галузевих принципів управління;

 використання функцій державного регулювання на всіх рівнях
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(від національного до конкретного об’єкту);

 впровадження нових та  вдосконалення  існуючих економічних

механізмів,  які  забезпечили  б  раціональне  використання

природних ресурсів та гарантували національну безпеку.

Рис.  1.4.  Функції  державного  управління  природокористуванням  та

природоохоронною діяльністю

Отже, сучасна система державного управління природокористуванням

та природоохоронною діяльністю в сфері  АПК має забезпечити виконання

стабілізаційної, розподільчої  та алокаційної функцій. Стабілізаційна функція

полягає у підтримці позитивного балансу капітального активу держави, яким

є її  природне багатство як кількісно, так і  якісно, а також у стимулюванні

екологічно  збалансованого  економічного  зростання.  Розподільча функція

пов’язана з розподілом природних благ на економічні та життєзабезпечуючі

ресурси,  розміщенням природних ресурсів в економіці,  досягненням більш

справедливого  розподілу  прибутків  відносно  до  природи.  Реалізація

алокаційної функції  спрямована  на  створення  інноваційних  технологій

природокористування в ринкових умовах, включаючи фінансові технології та

регулювання прав власності на природні блага.

Методи  державного  регулювання  природокористування  та

природоохоронної діяльності повинні містити в собі такі основні елементи:

ФУНКЦІЇ

ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ

Розподільча

Алокаційна

Стабілізаційна
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o законодавчі  екологічні  акти,  загальнодержавні  цільові  екологічні

програми,  інформаційне  забезпечення,  фінансово-економічні  важелі

(податки, відсотки по кредитах, ціни, норми амортизації тощо);

o індикативне планування, що включає в себе обґрунтування і розробку

державної економіко-екологічної стратегії,  результатом якої є рекомендації

до  екологічної  діяльності,  виконання  яких  забезпечується  використанням

скоординованих  і  взаємозалежних  засобів  непрямого  впливу  через

бюджетно-фінансовий, грошово-кредитний і ціновий механізми;

o бюджетно-фінансове  та  кредитно-грошове  регулювання,  що

здійснюється  через  емісію  готівки  і  бюджетних  грошей  (казначейських

боргових зобов'язань) та впливає на функціонування ринку цінних паперів,

на роботу фінансових посередників з кредитної й іншої діяльності.

Переслідуючи   зазначені  вище  цілі  та   з  метою  вдосконалення

існуючої системи управління в галузі охорони навколишнього середовища у

1999 році в Україні  почалася глибока адміністративна реформа державної

системи  екологічної  безпеки  та  управління  охороною  навколишнього

середовища,  використанням та  відтворенням природних ресурсів.  Її  метою

було  виявлення  нових  пріоритетів  в  управлінні  з  оптимальним

співвідношенням  функціонального  та  галузевих  принципів,  визначення

функцій  та  запровадження  механізмів  динамічного  розвитку  ринкових

відносин  і  соціально-економічного  розвитку  держави,  які  створили  б

можливості  ощадливого  використання  природних  ресурсів,  гарантували  б

екологічно безпечне життя громадянам України [94]. Так, для вдосконалення

структури  державного  управління  та  підвищення  його  ефективності

відповідно  до  Указу  Президента  України  від  15  грудня  1999  року  на  базі

Міністерства  охорони  навколишнього  природного  середовища  та  ядерної

безпеки  України,  Державної  адміністрації  ядерного  регулювання  України,

Комітету України з питань геології та використання надр, Комітету України з

питань  гідрометеорології,  Головного  управління  геодезії,  картографії  та

кадастру,  Державної  комісії  у  справах  випробувань  і  реєстрації  засобів
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захисту та  регуляторів  росту  рослин і  добрив  було створено  Міністерство

екології   та  природних ресурсів  України.  Разом з  тим,  для  вдосконалення

системи головних  розпорядників  коштів  Державного бюджету  постановою

Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 року №13 Міністерство екології

та природних ресурсів України призначено головним розпорядником коштів

Державного  бюджету,  Державного  комітету  лісового  господарства,

Державного комітету із земельних ресурсів, Державного комітету з водного

господарства,  Національної  комісії  радіаційного  захисту  населення.

Діяльність зазначених центральних органів виконавчої влади спрямовується і

координується  Кабінетом  Міністрів  України  через  міністра  екології  та

природних  ресурсів.  Указом  Президента  України  «Питання  Міністерства

екології та природних ресурсів України» від 29 травня 2000 року  №724/2000

зазначене міністерство призначено спеціально уповноваженим центральним

органом  виконавчої  влади  з  питань  екології  та  природних  ресурсів  [203].

Поряд  з  тим,  Мінекоресурсів  України  виконує  також  функції  спеціально

уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  у  сфері

гідрометеорологічної,  а  також  топографо-геодезичної  та  картографічної

діяльності.  Діяльність  Мінекоресурсів  України  спрямовується  і

координується  Кабінетом  Міністрів  України.  Мінекоресурсів  України  є

головним  (провідним)  органом  у  системі  центральних  та  інших  органів

виконавчої  влади у сфері  охорони навколишнього природного середовища,

раціонального  використання  природних  ресурсів,  екологічної,  ядерної  та

радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та

картографічної діяльності. Тим самим фактично всі органи державної влади у

сфері  управління  охороною  навколишнього  середовища,  використання  і

відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки системно

поєднані  в  єдиній  урядовій  структурі.  Основні  вектори  і  пріоритети

державної  політики  у  сфері  охорони  навколишнього  середовища,

використання природних ресурсів та екологічної безпеки визначені в таких

базових  документах:   Послання  Президента  України  до  Верховної  Ради
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України  «Україна:  поступ  у  XXI  століття»,   Постанова  Верховної  Ради

України  «Про  основні  напрями  державної  політики  в  галузі  охорони

довкілля,  використання  природних  ресурсів  та  забезпечення  екологічної

безпеки»  (1998  р.).  На  підставі  саме  цих  документів  Кабінетом Міністрів

України  сформована  Програма  діяльності  Кабінету  Міністрів  України

«Реформи  заради  добробуту»  [152,153,154,155]. Наприклад,  в  «Основних

напрямах  державної  політики  в  галузі  охорони  довкілля,  використання

природних  ресурсів  та  забезпечення  екологічної  безпеки»  сформовано

загальні  основи екологічної  політики держави, проголошено довгострокову

стратегію  вирішення  екологічних  проблем,  яка  базується  на  створенні

мотивації та умов для цього на національному, регіональному, місцевому та

об'єктному  рівнях,  а  також  на  поєднанні  цих  питань  з  економічними.  В

умовах, коли в країні багато екологічних проблем, а ресурси, необхідні для їх

вирішення, вкрай обмежені, одним із ключових завдань екологічної політики

держави є визначення пріоритетів (рис 1.5). 
Гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів, 

радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до 
мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС

Поліпшення екологічного стану басейну Дніпра та якості 
питної води

Стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і 
промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону

Будівництво нових та реконструкція діючих потужностей 
комунальних очисних каналізаційних споруд

Запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і 
поліпшення їх екологічного стану

Формування збалансованої системи природокористування та 
адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу 

економіки, підвищення свідомості працівників у 
промисловості, енергетиці, будівництві, сільському 
господарстві і на транспорті з екологічних питань

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 
розвиток природоохоронної справи

ПРІОРИТЕТИ
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Рис.  1.5.  Пріоритети  державної  політики  у  галузі  охорони

навколишнього середовища та раціонального використання

природних ресурсів

В даному нормативно-правовому акті  чи не  вперше на  державному

рівні  проголошується  довгострокова  стратегія  вирішення  екологічних

проблем  у  системній  сукупності  та  взаємоузгодженості  цілей,  завдань,

механізмів та інструментів. Документ визначає пріоритети природоохоронної

діяльності  та природокористування, механізми їх здійснення, відтепер стає

основою Національного плану дій України в галузі охорони навколишнього

природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

[155].  

Прикро,  що  серед  зазначених  першочергових  векторів  державної

політики   розробка  та  запровадження  економічних  інструментів

природокористування  та  природоохоронної  діяльності,  як  фактори,  що

спроможні  оптимізувати не лише екологічну, але  й економічну ситуацію в

Україні, не визначені навіть як довгострокові пріоритети. Тому залишається

сподіватися,  що  Україна  остаточно  визнає  концепцію сталого  розвитку  як

єдино можливу. І ця надія не є безпідставною. 

Керуючись  основними  ідеями  і  принципами,  декларованими

Конференцією  ООН  з  навколишнього  середовища  і  розвитку  (Ріо-де-

Жанейро, 1992), Україна заявила про свій намір перейти до сталого розвитку,

при  якому  забезпечується  збалансоване  вирішення  соціально-економічних

завдань, проблем збереження сприятливого стану навколишнього середовища

і  природно-ресурсного  потенціалу  з  метою  задоволення  життєвих  потреб

нинішнього і майбутніх поколінь. 
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Не викликає сумнівів, що перехід на принципи сталого розвитку має

переважно регулюватись державою, максимально використовуючи при цьому

власні можливості економіки країни, особливо природні і сировинні ресурси,

виробничий,  науково-технічний  та  інтелектуальний  потенціал.  Одночасно,

тут  має  бути  поєднання  державного  впливу  з  ринковими  формами

управління, стимулювання якісних змін шляхом позачергового фінансування,

кредитування,  матеріально-технічного  та  валютного  забезпечення,  надання

економічних пільг пріоритетам сталого розвитку. Зокрема, державі належить

провідна  роль  у  розробці  та  впровадженні  нормативно-законодавчих  актів

щодо  переходу  на  засади  сталого  розвитку,  реалізації  пріоритетних

загальнонаціональних  програм  соціально-економічного  і  екологічного

розвитку, визначенні  основних  напрямів  і  параметрів  розвитку  економіки,

включаючи структурну перебудову з урахуванням вимог екологічної безпеки,

а  також у   проведенні  інвестиційної  діяльності,  спрямованої  на  подальшу

екологізацію виробництва.

Сьогодні  в Україні  виникла нагальна потреба інтеграції  екологічних

аспектів в управлінні аграрним виробництвом, зволікання з вирішенням якої

загрожує  погіршенням  стану  природних  ресурсів,  залучених  до

сільськогосподарського  обороту,  упущенням  потенційних  зисків  від

виробництва і  реалізації  екологічно безпечної  і  органічної  продукції  і,   як

наслідок,  погіршенням здоров’я нації [4].

Теоретичні,  методологічні  і  практичні  аспекти  управління  аграрним

сектором  економіки  висвітлені  в  працях  вітчизняних  вчених  економістів-

аграрників П.Т. Саблука,  І.І.  Лукінова,  В.Г. Андрійчука,  О.В.  Крисального,

М.Ф.  Кропивка,  Е.Г. Лясковця,  В.П.  Малеса,  М.Й.  Маліка,  В.Я.  Месель-

Веселяка,  О.М.  Могильного,  А.М.  Огінського,  Г.М.  Підлісецького,  В.П.

Ситника, І.Х. Степаненка, В.В. Юрчишина та ін. Проблематиці управляння

аграрним  природокористуванням,  екологізації  агропромислового  комплексу

України та формування екологічно-збалансованої економіки присвятили свої

наукові  праці  О.Ф.  Балацький,  І.К.  Бистряков,  В.А.  Борисова,  Б.М.
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Данилишин,  С.І.  Дорогунцов,  В.Г. В’юн,  Л.С.  Гринів,  Д.Ф. Крисанов,  Л.Г.

Мельник, О.Г. Мордвінов, О.Л. Попова, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, М.М.

Федоров, О.М. Царенко, А.В. Чупіс, Л.Б. Шостак та ін.

Разом з  тим,  питання  розробки інструментарію,  методів  управління

розвитку  аграрного  виробництва  з  урахуванням  екологічної  компоненти

залишаються  недостатньо  вивченими.  Як  відмічають  П.Т.  Саблук  і  В.Я.

Месель-Веселяк, «…основою підвищення ефективності виробництва в АПК

та  доходів  сільського  господарства  є  зростання  технологічного  рівня

аграрного  виробництва,  впровадження  ресурсозберігаючих  та  екологічно

чистих технологій».

Сучасні  численні  способи ведення  сільськогосподарської  діяльності,

що передбачають врахування екологічної складової, можна об’єднати в єдине

ціле визначенням екологоспрямованого сільськогосподарського виробництва,

що  передбачає  одержання  суб’єктом  господарювання  прибутку  шляхом

задоволення  попиту  на  ринку  продовольства  і  сировини  за  умови

паралельного  зменшення  пресингу   на  довкілля  та  сприяння  сталому

розвитку  аграрних  територій.  На  сьогодні  світова  практика  виділяє  кілька

видів екологоспрямованого сільськогосподарського виробництва, а саме:

 органічне  (біологічне,  екологічне)  виробництво  –  передбачає

широке  застосування  біологічних  підходів,  заборону

використання  інтенсивних  технологій  виробництва  тощо.  В

Європейському  Союзі  органічне  виробництво  регламентується

Директивою № 834/2007 від 28 червня 2007 року з органічної

продукції та її  маркування, а також анулювання Директиви №

2092/91;  базовими  стандартами  Міжнародної  федерації

органічного сільськогосподарського руху (IFOAM), Стандартами

Продовольчої  та  Сільськогосподарської  організації  ООН (FAO

on the UN) і всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO on

the UN) – Кодекс Аліментаріус;

 компромісні  системи  виробництва  (збалансовані,  низько
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затратні,  адаптивні),  зарубіжними  аналогами  котрих  є  відомі

Lisa – низькозатратне підтримуюче сільське господарство, міні-

землеробство, біодинамічне землеробство, ЕМ-технології тощо.

Також  до  цієї  групи  можна  справедливо  віднести

ресурсозберігаючі  технології:  крапельне  зрошення,  No-Till  та

ін.;

 встановлення правил ведення сільськогосподарської діяльності –

Кодекси  Належної  та  Доброї  сільськогосподарської  практики,

Добрі  умови  сільського  господарства  та  навколишнього

середовища, Спільні стандарти Доброї фермерської практики;

 поєднання  технологій  сільськогосподарського  виробництва  з

природоохоронними (середовище-відтворювальними) заходами,

наприклад, підсів на полях культур, що підтримують харчовий

ланцюг місцевих птахів.

Екологічна спрямованість національного аграрного виробництва має

стати завданням Міністерства аграрної політики, реалізацію якого доцільно

здійснювати за програмно-цільовим підходом у рамках Державної програми

розвитку екологоспрямованого сільськогосподарського виробництва, що має

на  меті  реалізацію  та  розвиток  положень  Основних  напрямів  державної

політики  України  у  галузі  охорони  довкілля,  використання  природних

ресурсів  і  забезпечення  екологічної  безпеки,  Концепції  збалансованого

(сталого) розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року та інших

нормативно-правових  і  законодавчих  актів,  які  відображають  політику

України  в  питаннях  сталого  розвитку,  охорони  довкілля,  агроекології  та

сільського господарства [185].

Незадовільний  агроекологічний  стан  сучасного  вітчизняного

сільгоспвиробництва  відзначається  негативними  тенденціями  екологічної

спрямованості.  Наявність  підприємств,  сертифікованих  як  виробники

органічної продукції, вимагає диференційованого підходу до впроваджуваних

заходів і  методів стимулювання  їхньої  природоохоронної діяльності.  При
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цьому  побудова  Програми  розвитку  екологоспрямованого

сільськогосподарського  виробництва  має  здійснюватися  на  принципах

етапності  та  багатоступінчатості,  що  реалізується  шляхом  розробки  ряду

субпрограм  відповідно  до  різних  технологічних  напрямів  у  складі

екологоспрямованого сільгосптоваровиробництва:

I. Програма раціоналізації с.-г. виробництва.

II. Програма розвитку компромісного низько затратного с.-г. виробництва.

III. Програма розвитку органічного с.-г. виробництва.

IIIа. Програма підтримки переведення традиційного с.-г. виробництва в

органічне.

IIIб.  Програма підтримки обсягів виробництва органічної продукції, що

реалізується на вітчизняному ринку.

IIIв. Підтримка органічного товаровиробника.

IV.Програма екологічної пріоритизації с.-г. виробництва. 

Базовим рівнем Державної  програми розвитку  екологоспрямованого

сільськогосподарського  виробництва  є  Програма  раціоналізації

сільськогосподарського виробництва, яка передбачає залучення якнайбільшої

кількості  сільгосптоваровиробників  до  виконання  заходів,  що  зменшують

негативний  вплив  аграрного  виробництва  на  довкілля,  не  вимагаючи  при

цьому значних капіталовкладень.  Дана програма має  за  мету забезпечення

захисту  вод  і  ґрунтів  від  сільськогосподарського  забруднення,  економію

ресурсів  шляхом  раціоналізації  ресурсокористування,  попередження

деградації  ґрунтів  внаслідок  вітрової  і  водної  ерозії.  Недотримання  вимог

національного  Кодексу  товаровиробниками  після  закінчення  терміну  дії

Програми  має  підлягати  штрафним  санкціям  і  недопущенню

сільськогосподарських товаровиробників до бюджетної підтримки.

Метою  Програми  розвитку  компромісного  низькозатратного

сільськогосподарського виробництва є зниження антропогенного пресингу на

довкілля  шляхом  регулювання  технологічних  процесів  виробництва  та

підтримки так званих низькозатратних і компромісних технологій, що, однак,
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не передбачають повної відмови від синтетичних засобів регулювання росту і

розвитку  рослин  і  тварин,  але  вимагають  ощадливого  ставлення  до

навколишнього середовища.

Третім  елементом  Державної  програми  є  пріоритет  розвитку

органічного сільськогосподарського виробництва. Органічне виробництво як

специфічний  вид  екологоспрямованого  виробництва  вимагає

регламентування  технологій  виробництва,  особливого  процес  сертифікації,

контролю та маркування продукції. Нині в Україні воно знаходиться в умовах

законодавчої  та  нормативно-правової  невизначеності.  Виходячи  з  цього,

основою формування Програми розвитку органічного виробництва має стати

Закон України «Про органічне  землеробство».

Реалізація  Державної  програми  розвитку  екологоспрямованого

сільськогосподарського виробництва являє собою впровадження у практику

задекларованих у національному законодавстві пріоритетів сталого розвитку,

що дає змогу за умови її раціонально організованого контролю виконання і

достатніх  розмірів  економічного  стимулювання  значно  знизити  аграрне

навантаження  на  навколишнє  середовище  країни,  підвищити  ефективність

галузі  шляхом  застосування  низькозатратних  і  ресурсозберігаючих

технологій,  а  також  реалізації  органічної  продукції.   Організація

впровадження Програми має покладатися на Міністерство аграрної політики

України. 

1.3.  Світовий  досвід  та  вітчизняна  специфіка  організаційно-

економічного регулювання аграрного природокористування

На сьогодні  агропромислове  виробництво  є  однією з  таких галузей

економіки України, що найбільшою мірою потребують державної підтримки.

Бюджетне  фінансування  –  чи  не  найголовніше  джерело  фінансування

аграрного  сектору, котрий  в  нашій  державі  апріорі  не  здатен  повноцінно

існувати  без  державного  регулювання.  Звичайно,  поряд  із  питанням

кількісного  визначення  грошових  обсягів,  що  виділяються  на  розвиток
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сільськогосподарської галузі не менш важливим є і те, наскільки пропорційно

розподіляються вони між регіонами України.
Проблемі  бюджетного  фінансування  агропромислового  виробництва

держави  в  цілому  і  окремих  регіонів  зокрема  в  свій  час  великої  уваги

приділили такі дослідники, як П.І. Гайдуцький,  М.А. Латинін, О.Г. Малій,

О.В. Скидан та ін.  Водночас майже невивченим і  на сьогодні  залишається

питання розподілу видатків державного бюджету між регіонами України та

адресного фінансування агропромислового виробництва.

Фінансування  заходів  з  охорони  навколишнього  природного

середовища здійснюється за рахунок коштів Державного  бюджету України,

республіканського  бюджету  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих

бюджетів,  позабюджетних  фондів  охорони  навколишнього  природного

середовища,  що  створюються  у  складі  позабюджетного  фонду  стабілізації

економіки України, позабюджетних фондів  Автономної Республіки Крим та

органів місцевого самоврядування, за рахунок коштів підприємств, установ і

організацій, а також добровільних внесків та інших коштів.

В основі управління науково-технічною та господарською діяльністю

підприємств,  установ  та  організацій  АПК  лежить  принцип  раціонального

використання  природних  ресурсів  та  ефективність  вживаних  заходів  з

допомогою важелів та нормативів.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів, викиди та

скидання  забруднюючих  речовин  в  навколишнє  природне  середовище  дає

змогу  підвищувати  відповідальність  посадових  осіб  через  систему

матеріальних санкцій.

Платежі  за  використання  природних  ресурсів  місцевого  значення

надходять до місцевих бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим. За

використання  природних ресурсів  державного значення   платежі  в  розмірі

50%  надходять  до  Державного  бюджету  України  та  50%  -  до  місцевих

бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим. Платежі за забруднення

навколишніх природних середовищ надходять до місцевих (районних) – 70%,
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обласних  та  Автономної  Республіки  Крим –  20% та  до  республіканського

України – 10% фондів охорони навколишнього середовища [127].

Одержані платежі в бюджети різних рівнів та в позабюджетні фонди

спрямовуються  на  виконання  робіт  для  відтворення,  підтримання  цих

ресурсів у належному стані.  Розподілом коштів займаються Верховна Рада

України,   Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого

самоврядування за  поданням органів  Міністерства  охорони навколишнього

середовища України.

Внесені  підприємствами,  організаціями  та  громадянами  платежі  за

викиди  та  скидання  забруднюючих  речовин  у  навколишнє  природне

середовище  в  межах  встановлених  лімітів  зараховуються  на  собівартість

виробленої  продукції,  а  в  разі  перевищення  лімітів  –  на  прибуток,  що

залишається в розпорядженні підприємств.

Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного

середовища  утворюються  республіканський  та  місцеві  фонди  охорони

навколишнього природного середовища.

Місцеві  фонди  охорони  навколишнього  природного  середовища

утворюються в межах єдиного фонду відповідної місцевої ради за рахунок:

 платежів,  що  надходять  від  підприємств,  установ,  організацій  та

громадян за забруднення навколишнього природного середовища;

 адміністративних  стягнень  за  порушення  норм  і  правил  охорони

навколишнього природного середовища, а також сум, що надійшли в

рахунок  відшкодування  збитку,  що  його  завдано  природному

середовищу в результаті господарської чи іншої діяльності;

 добровільних внесків підприємств,установ, організацій та громадян на

певні цілі або без вказівки на цільове призначення;

 надходжень  від  реалізації  конфіскованого  відповідно  до  чинного

законодавства  майна,  що  було  предметом  екологічного

правопорушення.

Формування Державного фонду охорони навколишнього природного
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середовища відбувається за рахунок відрахувань з місцевих фондів охорони

навколишнього природного середовища,  згідно нормативів,  що їх визначає

Верховна Рада України, а також з добровільних внесків суб’єктів виробничої

діяльності [103].  

Очевидним є той факт, що особливе місце у підвищенні ефективності і

екологічної  сталості  аграрного виробництва належить державним цільовим

програмам. Певний досвід розробки і реалізації державних цільових програм

напрацьований  ще  у  радянські  часи,  проте  на  сьогодні  постає  проблема

удосконалення,  адаптування даних механізмів до специфічних економічних

умов, узгодженості щодо вимог природоохоронної проблематики регіону.
Проблема  фінансового  забезпечення  цільових  програм  розвитку

аграрного сектора АПК з просто актуальної в перші роки його реформування

перетворилася  в  ключову, яку  не  вдалося  належним  чином  розв’язати  до

цього  часу,  а  питанням  фінансування  екологічно  безпечного

сільськогосподарського  виробництва,  відверто  кажучи,  уваги  взагалі  не

приділялося [98].  Треба відзначити, що бюджетне фінансування сільського

господарства за останні п’ять років збільшилося більш ніж на 300%, проте і

цих коштів відверто недостатньо, та і розподіляються вони не паритетно. Про

це  свідчить  той  факт,  що  у  загальному  обсязі  зовнішнього  державного

фінансування сільського господарства зазначені кошти становлять лише 20%,

решта  ж  80  –  результат  формуючої  діяльності  спеціальних  податкових

механізмів.
Теоретичне  обґрунтування  необхідності  державного  підходу  до

питання  бюджетного  регулювання,  важливості  та  значення  фінансової

підтримки  вітчизняного  агропромислового  виробництва  є  проблемними  у

працях  вчених-економістів  М.Я.Дем’яненко,  М.Я.Азарова,  В.Д.Базилевича,

Л.О.Баластрика, Д.С. Олійника, С.С. Гасанова та інших фахівців. Проте, на

нашу  думку,  система  бюджетного  регулювання  розвитку  аграрної  сфери

країни й надалі потребує вдосконалення, особливо що стосується витрат на

природоохоронні  заходи  і  отримання  екологічно  чистої  продукції,  адже  в

інтересах  розвитку  та  поліпшення  життя  населення  кожна  держава  має
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використовувати кращі надбання і світовий досвід розв’язання економічних,

екологічних і соціальних проблем.
Бюджетне  регулювання  –  це  щорічний  перерозподіл

загальнодержавних  централізованих  фінансових  ресурсів  між  різними

ланками  бюджетної  системи  з  метою  збалансування  бюджетів  на  рівні,

необхідному для виконання місцевими органами їх функцій. Розмежування та

перерозподіл   доходів  у  процесі  бюджетного  регулювання  здійснюється  з

урахуванням  економічного,  екологічного,  соціального,  демографічного,

природного  стану  відповідних  адміністративних  територій  з  метою

подолання диспропорцій між ними.
Дослідники  бюджетних  програм  виділяють  на  сьогодні  два

пріоритетні  завдання  при  аналізі  бюджетного  процесу:  збільшення  сум

бюджетних  надходжень  та  ефективне  використання  бюджетних  коштів.

Розв’язання  другого  завдання  вважається  більш  проблематичним  через

відсутність  загальноприйнятих  вартісних  критеріїв  оцінки  ефективності

бюджетних витрат.
Однією  з  чи  не  найважливіших  передумов  цільового  використання

бюджетних  коштів  суб’єктами  фінансування  виступає  якість  бюджетного

планування,  особливо  в  частині  обґрунтованості  цільових  програм.  Слід

зазначити, що в цьому напрямку є очевидні позитивні зрушення: у 2002 році

Кабінетом Міністрів схвалено Концепцію застосування програмно-цільового

методу  в  бюджетному  процесі,  у  2004  році  ухвалено  Закон  України  «Про

державні  цільові  програми»,  Міністерством  економіки  та  з  питань

європейської  інтеграції  України опрацьовані  Методичні  рекомендації  щодо

розроблення  державних  цільових  програм  тощо.  Це  дозволило  значною

мірою підвищити рівень регламентації як формування державного бюджету,

так і відносин із суб’єктами фінансування при його використанні. В цілому ж

бюджетний процес став більше керованим і передбачуваним [134].
Проте  що  стосується  цільових  програм,  то  тут  при  достатньому

законодавчому і методичному забезпеченні окремі позиції, особливо стосовно

розвитку  аграрного  сектору  АПК,  потребують  подальшого  удосконалення.
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Йдеться насамперед про рівень опрацювання цільових програм [158].  Крім

недостатнього  їх  змістовного  обґрунтування  в  більшості  випадків  немає

належних  розрахунків  економічної  ефективності,  окупності  витрат.  Це

ускладнює  вибір  найбільш  ефективних  проектів  на  стадії  формування

державного,  регіонального  бюджету,  подальший  контроль  за  цільовим

використанням коштів, аналіз та оцінку фактичної реалізації програм.  
Вся зазначена інформація повинна міститися в паспортах бюджетних

програм,  які  мають  складатися  на  кожну  програму  окремо.  Реально  на

сьогодні  ми  маємо  наступну  ситуацію:  по-перше,  практично  відсутні

розрахунки ефективності бюджетних програм на стадії їх проектування, по-

друге, немає визначення такої ефективності за фізичними результатами, по-

третє, для таких розрахунків не передбачається необхідна інформаційна база.

Зрозуміло,  що  без  обґрунтування  ефективності  цільових  програм,  в  т.ч.  і

природоохоронної  спрямованості,  на  стадії  бюджетного  планування  і

визначення  їх  ефективності  за  умови  фактичної  їх  реалізації  очікувати

належних результатів бід бюджетного фінансування, як показує практика, не

доводиться [183].
Визначення ефективності бюджетного фінансування цільових програм

розвитку  аграрного  виробництва  має  базуватися  на  загальній  методиці

визначення ефективності  інвестицій,  в основу якої  покладено дві  складові:

економічний  ефект  та  обсяг  фінансування,  тобто  витрати  на  досягнення

необхідної мети. 
 Користуючись даною методикою, можна визначити термін окупності

конкретної  цільової  програми,  в  т.ч.  і  спрямованої  на  природоохоронну

діяльність,  адже  дуже  часто  потенційного  інвестора  (як  правило,

недержавного)  в  першу  чергу  цікавить  питання,  наскільки  швидко будуть

повернуті кошти.
Забезпеченість  потреби  в  бюджетних  коштах  для  фінансування

державних  цільових  програм  і  поточних  заходів  із  розвитку  екологічно

збалансованого сільськогосподарського виробництва (враховуючи підтримку

цін) за минулі роки мала наступний вигляд (рис. 1.6).
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 Рис.  1.6.  Забезпеченість  потреби  в  бюджетних  коштах  для

фінансування  державних  цільових  програм  розвитку

сільськогосподарського  виробництва  (в  т.ч.  екологізації),

млрд. грн.

Аналіз  використання  бюджетних  коштів,  що  виділяються  на

підтримку галузі, свідчить,що реального впливу на поліпшення її становища

вони з різних причин не мають. Наприклад, згідно з прийнятим на початку

реформ  Законом  «Про  пріоритетний  розвиток  села  і  агропромислового

комплексу»  на  зазначені  цілі  передбачалося  виділення  20%  бюджетних

асигнувань, тоді як в останні роки частка бюджету для села становила лише

дещо вище 3%. 
Для сучасної фінансової політики України характерні недосконалість

механізмів  спрямування  і  використання  коштів  на  всіх  рівнях,  а  також

неузгодженість  їх  із  конкретними результатами виробництва,  низька якість

програмування,  недостатня  їх  обґрунтованість,  відсутність  прогнозування

результату і належного контролю, відповідальність за цільове використання

коштів державного бюджету. Прийняті галузеві програми необґрунтовані, їх

показники  та  визначена  потреба  в  коштах  і  ресурсах  неузгоджена  з

фінансовими можливостями [18].  Недостатній взаємозв’язок із виконавцями
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та забезпеченням конкретних результатів, відсутня системність і своєчасність

фінансування  –  тому  така  бюджетна  підтримка  не  здійснює  і  не  може

здійснювати позитивний стимулюючий вплив на розвиток агровиробництва і

економіку галузі взагалі.  
Вражаючим є також те, що одночасно приймається безліч державних і

регіональних програм, незважаючи на очевидну обмеженість їх фінансово-

ресурсного забезпечення.  При цьому привертає  увагу поставлена мета цих

заходів,  масштабність  і  глобальність  завдань  і  цілей.  У  той  же  час  не

передбачається їх логічна послідовність у виконанні. 
В  якості  типової  ілюстрації  наведеного  вище  можна  згадати  про

Комплексну державну програму з меліорації і поліпшення екологічного стану

зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках, мета якої – підвищення

ролі  меліорованих  земель  у  продовольчому  та  ресурсному  забезпеченні

держави,  зменшення  залежності  сільськогосподарського  виробництва  від

несприятливих природно-кліматичних умов. В результаті об’єктивні дані про

виконання  програми  відсутні,  а  рівень  фінансового  забезпечення  даної

програми становив 11,8% від потреби [45].  
Проводячи  ретельний  аналіз  регіонального  розподілу  коштів,  що

спрямовуються  на  фінансування  розвитку  сільського  господарства,  варто

зазначити,  що в  середньому  за  2005-2009  роки найбільша частка  видатків

(63,5%) припадала на зону Лісостепу, тоді як на Степ і Полісся – відповідно

24,5 та 11,9% від загальних обсягів фінансування по Україні в цілому. 
Разом  з  тим  слід  визнати,  що  фінансування  розвитку  сільського

господарства  всіх  регіонів  держави  збільшилася  впродовж  зазначеного

часового  відтинку:  сума  виділених коштів  на  розвиток  агровиробництва  у

Лісостепу зросла з 3299,3 млн. грн. у 2005 році до 7200,3 млн. грн. у 2008-му,

Степу – з 1063,2 до 2699,8 млн. грн., а Полісся – з 587,7 до 1306,1 млн. грн.

(рис 1.7).
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Рис  1.7.  Структура  видатків  Державного  бюджету  України  на

фінансування розвитку сільського господарства за регіонами,

млн. грн. 

Стосовно програми фінансування заходів щодо захисту, відтворення та

підвищення родючості  ґрунтів,  то  кошти на  її  фінансування  були виділені

лише у 2005 році в сумі 10,0 млн. грн. – до степової зони було направлено

6,9% (0,7 млн. грн.),  лісостепової – 39,7% (4,0 млн. грн.),  а  до поліської –

53,4% (5,3 млн. грн.) (рис. 1.8).
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Рис  1.8.  Розподіл  державного  фінансування  заходів  щодо  захисту,

відтворення та  підвищення родючості  ґрунтів за  регіонами

України, %

Аналізуючи  програму  агрохімічної  паспортизації  земель

сільськогосподарського  призначення,  можна  дійти  висновку, що  впродовж

2005-2008  років  у  середньому  найбільшу  питому  вагу  державного

фінансування мала зона Степу – 37,9%, тоді як Лісостепу і Полісся – 35,7 і

26,4% відповідно (рис. 1.9). 
Звичайно,  дуже  важливо  проводити  програму  агрохімічної

паспортизації  земель  сільськогосподарського  призначення,  що  дасть  змогу

ефективніше  виділяти  кошти  на  раціональне  використання  та  підвищення

родючості ґрунтів, поліпшення їх агроекологічного стану. 
Проте виникає закономірний сумнів у доцільності даного заходу, коли

знищується  родючість  ґрунту  через  відсутність  видатків  за  програмою

фінансування  заходів  щодо  захисту,  відтворення  та  підвищення  їхньої

родючості.
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Рис.  1.9.  Розподіл  державного  фінансування  витрат  на  агрохімічну

паспортизацію  земель  сільськогосподарського  призначення

за регіонами України, %

Що стосується фінансування заходів  щодо боротьби із  шкідниками,

бур’янами  та  хворобами  сільськогосподарських  культур,  то  дана  програма

мала  наступний  вигляд:  степова  зона  отримала  в  середньому  52,5%,

господарства лісостепової зони – 32,1, а зони Полісся – лише 15,4%. 
У Степу найбільша сума коштів була направлена в Херсонську (415,0

тис. грн. – 2008 рік) та Одеську (375,0 тис. грн. – 2008 рік) області (рис. 1.10).

Це  можна  пояснити  тим,  що  український  Степ  вважається  традиційно

регіоном  найбільш  несприятливим  стосовно  карантину  (сприятливі

природно-кліматичні  умови  і  кормова  база  для  акліматизації  відсутніх  у

країні шкодочинних організмів, велика кількість торгівельних портів).
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 Рис. 1.10. Розподіл державного фінансування заходів по боротьбі із

шкодочинними організмами за регіонами України, %

Виробництво  продукції  сільського  господарства  постійно  зростає  і

наразі перевищує 94,9 млрд. грн. За регіонами України найбільше продукції

сільського господарства у грошовому еквіваленті було вироблено в Лісостепу

(40,1%)  та  в  Степу  (37,6%),  серед  областей-лідерів  у  першу  чергу  слід

відмітити  Київську  –  6,4  млрд.  грн.  і  Дніпропетровську  –  5,9  млрд.  грн.

Основними  галузями  сільського  господарства  Лісостепу  в  рослинництві  є

буряківництво,  виробництво  зерна,  а  у  тваринництві  –  м’ясо-молочне

скотарство в  поєднанні  зі  свинарством,  що є  закономірним приймаючи до

уваги природно-економічні умови регіону.
Що  стосується  Степу,  то  тут  традиційно  стратегічними  векторами

сільськогосподарської  діяльності  в  рослинництві  є  виробництво  зерна,

соняшнику й овочів, у тваринництві – м’ясо-молочне скотарство, а в Поліссі –

виробництво  зерна  та  картоплі  і  м’ясо-молочне  скотарство.  Очевидним  є

факт,  що  сучасна  спеціалізація  аграрного  сектору  степового  та  поліського

регіонів в цілому не відповідає природно-економічним умовам цих зон, тому,
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на нашу думку, вагомим резервом саме екологізації  агровиробництва тут є

створення у перспективі сприятливих економічних умов для її поглиблення у

наступних  пріоритетних  напрямках:  Степ  –  птахівництво,  свинарство,

вівчарство, м’ясо-молочне скотарство, виробництво зерна, соняшнику, овочів

і  фруктів;  Полісся  –   м’ясо-молочне  тваринництво,  виробництво  льону-

довгунцю,  картоплі,  хмелю,  причому  з  позицій  раціоналізації  було  б

доцільним диференціювати загальну програму фінансування на підпрограми

«Зерно», «Буряк» тощо.
Прийняття  Закону  України  «Про  селянське  (фермерське)

господарство»,  інших  законодавчих  актів  і  рішень  Уряду  з  цього  питання

створило  правову  базу  для  швидкого  розвитку  фермерства,  яке  здійснює

відчутний вплив на еколого-економічну ситуацію в державі.

Рис 1.11.  Пропорційність фінансування фермерських господарств  (у

т.ч. природоохоронне) за регіонами України, %

При  виконанні  програми  фінансову  підтримку  отримували

підприємства,  що  знаходилися  в  особливо  складних  погодних  умовах.

Найбільшу суму коштів було направлено в зону Полісся (81,3%), тоді як у

Лісостеп та Степ – лише 16,1 та 2,6% відповідно (рис. 1.11). 
Рис.  1.12 ілюструє  державні  витрати  на  відтворення  водних  живих

ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні: Степ –

55,4%,  Лісостеп  –  40,2%,  Полісся  –  4,5%.  Найбільше  фінансування  за
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останній рік мали наступні області: Херсонська (560,0 тис. грн.), Запорізька

(455,0 тис.  грн.),  Дніпропетровська (400,0 тис.  грн.),  Черкаська (800,0 тис.

грн.),  Київська  (600,0  тис.  грн.).  Разом з  цим,  АР Крим,  на  території  якої

міститься левова частка зрошувальної  мережі Півдня,  була профінансована

лише на суму 175,0 тис. грн., м. Севастополь взагалі лишилося без державних

коштів.

Рис.  1.12.  Перерозподіл  бюджетного  фінансування  витрат  на

відтворення водних ресурсів за регіонами України, %

Питанню  фінансування  екологічно  сталого  сільськогосподарського

виробництва  приділяється  неабияка  увага  на  державному  рівні,  про  що
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свідчить  питома  вага  забезпечення  державними  коштами  заходів  щодо

екологізації аграрної діяльності в державі (рис. 1.13).

Рис. 1.13.  Структура бюджетного фінансування державних цільових

програм,  передбачених  для  підтримки  сільського

господарства України впродовж 2005-2010 років, %

Логічно,  що  наступним  принциповим  питанням  на  сьогодні  постає

фактор раціонального та пропорційного перерозподілу фінансових потоків за

регіонами держави.

Прикладом  прозорості,  адресності  та  об’єктивності  державної

допомоги  сільськогосподарському  підприємству  у  його  природоохоронній

діяльності є механізм державного фінансування, що використовується у такій

схожій з Україною за комплексом природно-кліматичних умов європейській
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країні як Франція.

Заявки  сільгосптоваровиробників  збираються  і  систематизуються

департаментальними  дирекціями   Міністерства  сільського  господарства  і

рибальства Франції за видами до певного терміну. До речі, в разі зволікання із

поданням відповідних документів до призначеною ЄАР дати виробник не має

права на допомогу у відповідному сільськогосподарському році.

Для своєчасного подання заявок, належної їх перевірки і узагальнення

та  визначення  загальної  суми  допомоги  по  країні  всім

сільгосптоваровиробникам надсилаються графіки подання заявок і частково

заповнені документи – досьє, що вони повинні здати до департаментальних

дирекцій Міністерства сільського господарства  і  рибальства Франції  до 15

травня. Терміни подання документів можуть бути подовжені на 1,5 місяця з

одночасним зменшенням розміру допомоги до нуля євро. 

Впродовж  двох  місяців  департаментальні  дирекції  Міністерства

сільського господарства і рибальства  розглядають та вивчають подані заявки,

порівнюють  їх  з  інформацією  з  бази  даних,  проводять  оцінку  ризиків  і

формують на їх підставі реєстри, які потім подають Бухгалтерській службі

ЄАР.  Ця  інформація  (досьє,  заявки,  ризики)  поширюється  також  через

Інтернет. На підставі виявлених ризиків (вибірка приблизно 5%) контролери

ЄАР  здійснюють  виїзні  перевірки.  У  процесі  контролю  за  природними

територіями  активно  використовуються  дані  супутникової  зйомки.  Окрім

того,  контрольна  служба  ЄАР  може  надати  доручення   для  проведення

виїзних  контрольних  заходів  на  місцях  департаментальним  дирекціям

Міністерства сільського господарства і рибальства, яких у Франції понад 100.

Рішення  щодо  виплати  допомоги  сільгосптоваровиробникам,  щодо

яких  є  ризики,  можуть  прийматися  лише  за  результатами  проведених

перевірок. Слід зазначити, що в разі виявлення порушень або перешкоджання

у  проведенні  перевірки  виробник  виключається  зі  списку  на  одержання

допомоги [133].

Для  виплати  допомоги,  яка  зазвичай  виплачується  у  грудні,  Єдина
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агенція  розрахунків  бере  банківський  кредит,  який  впродовж  2-х  місяців

агенції  відшкодовує  ЄС.  Відсотки  за  користування  кредитом бере  на  себе

державний бюджет Франції.

Характерно,  що  якщо  розмір  допомоги  в  розрахунку  на  одного

сільгоспвиробника встановлює ЄС, то його не можна зменшувати. Допомога

виплачується в межах наявних коштів: хто звернувся першим, той і отримав.

Навпаки,  якщо розмір  допомоги  ЄС не  визначений,  то Міністр  сільського

господарства  і  рибальства  за  поданням  ЄАР  може  зменшувати  розмір

допомоги пропорційно кількості заявок, що надійшли в період до контрольної

дати і підлягають задоволенню [240].

У разі надходження заявки в поточному сільськогосподарському році

до 15 жовтня, але не пізніше від установленого терміну прийняття заявок на

наступний  рік,  виробник  може  одержати  допомогу  авансом  за  окремою

процедурою.  Для  одержання  допомоги  авансом  потрібно  мати  банківську

заставу. Вона може бути звільнена лише після перевірки документів досьє

заявника на одержання допомоги [237].

Єдина  агенція  розрахунків  здійснює  і  стягнення  зайво  виплачених

коштів (відділ зняття надлишкової допомоги). Якщо суд прийняв позитивне

рішення про стягнення коштів, а заявник готовий самостійно їх повернути, то

це може бути зроблено і  шляхом заліку із ново належних до виплати сум

допомоги як поточного, так і наступного року.

Аграрна  політика  Франції  зумовлена  тим,  що  основну  частину

допомоги  на  розвиток  сільського  господарства,  у  т.ч.  природоохоронного

(понад 10 млрд. євро на рік), країна одержує з бюджету ЄС, тому зобов’язана

дотримуватися всіх регламентів цієї організації, а також тим, що її власний

бюджет формується на середньострокову перспективу – 3 роки.

Сільське господарство країн ЄС повинно гармоніювати з довкіллям, і

цьому  сприятимуть  два  підходи.  Перший –  відмова  від  використання  при

виробництві  продукції  агрохімікатів,  синтетичних  харчових  домішок,

шкідливих добрив та інших хімікатів. Другий – зменшення шкоди довкіллю
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від сільськогосподарського виробництва, що включає застосування сівозмін,

зниження виснаження ґрунтів, очищення стічних вод від викидів із ферм та

інше.

У  рамках  ЄС  застосовується  спільна  аграрна  політика  (САП),  що

включає  перелік  певних  заходів.  Одне  із  важливих  місць  у  САП  займає

органічне  сільське  господарство,  що  являє  собою  такий  спосіб

господарювання, за якого існують суворі обмеження на використання добрив

і пестицидів.

Сільськогосподарські  виробники  країн  ЄС  для  одержання  статусу

екологічного господарства повинні пройти інспекцію. Проводиться вона без

попередження і  її  вимоги досить  суворі.  Статус екологічного господарства

видається  на  12  місяців,  на  що  фермер  одержує  відповідну  ліцензію.

Наприклад у Польщі даний статус мають лише 15% господарств, при тому,

що всі ґрунти країни без суттєвих забруднень.

Умовами органічного сільськогосподарського виробництва є:

 не повинна порушуватися структура та родючість ґрунтів;

 мають  забезпечуватися  високі  стандарти  утримання

сільськогосподарської худоби;

 не використовувати генетично-модифіковані організми (ГМО);

 не використовувати синтетичні добрива, гормони та антибіотики.

Лише за умови дотримання на 95% перерахованих умов і пройшовши

офіційну перевірку, вироблена продукція маркується спеціальним знаком.

Великого поширення в країнах ЄС набуло органічне виробництво в

останні  15  років,  яке  зросло  майже  в  20  разів  і  займає  5,1  млн.  га

сільськогосподарської  площі. Його передумовою була започаткована з 1993

року політика ЄС на підтримку товаровиробників у перші роки при переході

на  екологічне  сільськогосподарське  виробництво.  Для  порівняння,  площа

земель  під  органічне  виробництво  в  Північній  Америці  –  1,5  млн.  га,

Латинській Америці – 4,7 млн. га, Австралії – 10,6 млн. га. Але, незважаючи
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на  великі  площі,  частка  екологічної  продукції  становить  лише  1,5-2%

загального ринку продовольства.

Фермери  при  виробництві  повинні  дотримувати  певних  стандартів:

екологічних;  безпеки  продуктів  харчування;  утримання

сільськогосподарських тварин. І дотримання саме екологічних стандартів дає

можливість  одержувати  фінансову  допомогу  виробникам  на  підтримку

природоохоронних  заходів,  але  лише  у  разі  зменшення  ними  поголів’я

худоби,  площі культивованої  землі,  створення  ставків,  засадження частини

земельних угідь лісами та проведення природоохоронних заходів.

Вступ Польщі до ЄС і пристосування до європейських стандартів є

однією  із  найголовніших  причин  змін,  що  відбуваються  в  сільському

господарстві.  Так  само  як  і  в  більшості  країн,  особливої  підтримки  й

перетворень потребує саме сільська місцевість  та  її  сільське господарство.

Польське  сільське  господарство  з  його  багатогалузевою  структурою  й

багатим природним ландшафтом може сприяти більшій зайнятості населення

та  ефективнішому  виробництву  високоякісної  продукції  у  гармонії  з

природою.

У Європейському Союзі проводилась Єдина аграрна політика (ЄАП) з

2000  по  2007  року,  що  забезпечує  підтримку  і  розвиток  сільського

господарства.  Для  Польщі  вона  мала  багато  позитивних  результатів,  але

країна  повинна  ефективно  включатись  у  дискусію  про  реформу  ЄАП

Європейського  союзу. Це  дасть  змогу  зберегти  найкраще,  що  є  в  ЄАП  і

реформувати те, що не знайшло підтримки як у виробників, так і споживачів

продукції.

Сільське  господарство  Польщі  набуло  нового  значення  після

приєднання  до  ЄС  1  травня  2006  року.  Одним  із  пріоритетних  пунктів

приєднання  було  сільське  господарство,  важливе  місце  в  якому  займає

екологічна  ситуація  та  екологічне  виробництво  сільськогосподарської

продукції.  Лише минулого року органічне землеробство набуло офіційного
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статусу шляхом прийняття закону про органічне виробництво і впровадження

процедури сертифікації.

Кількість  підприємств,  що  займаються  екологічним  вирощуванням

товарної продукції у Польщі, поки що незначна порівняно з іншими країнами

Європи, але вона стрімко зростає, про що свідчать наступні дані (рис. 1.14).

Рис.  1.14.  Динаміка  зростання   кількості   екологічних  господарств

Польщі в 1990-2009 роках

Сільгосптоваровиробники  розуміють  необхідність  вирощувати  саме

екологічні  культури,  та  й  економічний  фактор  (витратний)  відіграє  дуже

важливу роль. Саме тому цей сегмент одержує значну фінансову підтримку

як у Польщі, так і в інших країнах – членах ЄС. Вона надходить за двома

каналами:

I. Із національного бюджету для:

a. додаткового  фінансування  проведення  дослідів  щодо  екологічного

сільськогосподарського  виробництва  (в  т.ч.  на  аналізи  на  вміст

заборонених в екологічному сільському господарстві речовин);
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b. надання  дотацій  на  додаткове  покриття  витрат,  що  стосуються

контролю сільських господарств;

c. додаткове  фінансування  дій,  пов’язаних  із  промоутингом  в

екологічному сільському господарстві.

ІІ.      Із бюджету ЄС для:

a. дотацій на 1 га землі екологічних культур на основі заяв про надання

допомоги для підтримки сільськогосподарських засобів  і  поліпшення

стану утримання тварин.

У  зв’язку  з  тим,  що  вартість  екологічної  сільськогосподарської

продукції  значно  вища і  підтримка  даного виду  діяльності  також суттєва,

виникає необхідність суворого контролю як із боку держави, так і з боку ЄС,

який у свою чергу регулюється законодавством.

Представниками польської системи контролю і сертифікації є :

1. Міністр сільського господарства і розвитку села.

2. Інспекція торговельної якості сільськогосподарських товарів.

Міністр  надає  повноваження  сертифікованим  в  якості  органічних

підприємствам, а інспекція здійснює нагляд як за сертифікованими, так і за

підприємствами, що пройшли акредитацію в Польському центрі акредитацій.

Здійснюють сертифікацію на території Польщі такі підприємства як:

«ЕКОГВАРАНЦІЯ  ПТРЄ»,  «Установа  по  сертифікації  екологічного

виробництва  ПНГ»,  «КОБІКО»,  «БІОЕКСПЕРТ»,  «БІОЦЕПТ»,  Польський

центр досліджень і сертифікацій.
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Висновки до розділу 1

1. Сутність  економічного  механізму  забезпечення  екологобезпечного

агровиробництва складає система заходів з управління, оперативного та

стратегічного планування і фінансово-економічного стимулювання, що

має за мету збільшення раціональності природокористування.

2. Фінансове забезпечення діяльності підприємств, що реалізується через

фінансовий  механізм,  є  вибір  методів  фінансування  інвестиційної

діяльності  екологічного  спрямування,  який  передбачає  оновлення

основних виробничих фондів з урахуванням сучасних вимог щодо їх

впливу  на  навколишнє  середовище,  якість  продукції  та  здоров’я

населення.  До  таких  методів  належать  самофінансування,  банківське

кредитування, бюджетне фінансування і кредитування.

3. З  метою  підвищення  еколого-економічного  рівня  АПК,  а  також

мотиваційного регулювання екологічної культури природокористувачів,

необхідна диференціація системи оцінювання показників ефективності

суб’єкту  господарювання  не  лише  за  комплексом  виробничих

показників, а і за природоохоронними критеріями. 

4. Процес управління охороною навколишнього природного середовища в

сучасних  умовах  полягає  у  здійсненні  в  цій  галузі  функцій

спостереження,  дослідження,  екологічної  експертизи,  контролю,

прогнозування,  програмування,  інформування  та  іншої  виконавчо-

розпорядчої діяльності. В процесі управління охороною навколишнього

середовища  має  бути  взаємовигідне  поєднання  адміністративних  і

ринкових механізмів.

5. Кінцевою  структурною  одиницею  системи  регулювання

природокористування в галузі АПК є підприємство-природокористувач

як  юридично  й  економічно  самостійний  суб’єкт  господарювання.  В
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процесі розвитку ринкових відносин, що базуються на різних формах

власності,  стає  можливою більш глибока  диверсифікація  екологічної

діяльності суспільства.

6. Реформування  сучасної  системи  управління  природокористуванням  і

природоохоронною  діяльністю  в  АПК  має  базуватися  на  наступних

принципах: відхід від галузевих принципів управління, використання

функцій державного регулювання на всіх рівнях (від національного до

конкретного  об’єкту),   впровадження  нових  та  вдосконалення  і

модифікація  існуючих  економічних  механізмів,  які  б  забезпечували

раціональне  використання  природних  ресурсів  і  гарантували

національну екобезпеку. 

7. Державна регуляторна політика фінансово-економічного забезпечення і

мотивації  екологічного  розвитку  сільськогосподарського  виробництва

(насамперед  бюджетного  регулювання)  потребує  серйозного

вдосконалення  –  особливо  це  стосується  витрат  на  природоохоронні

заходи і отримання екологічно чистої (органічної) продукції.   
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РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ    ТА     ОЦІНКА      ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ

ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2.1. Аналіз інституційної системи економічного регулювання

Комплекс заходів щодо запобігання порушення параметрів екологічної

безпеки  регіону  на  сьогодні  треба  розглядати  з  точки  зору  організаційно-

правового, суспільного і гуманітарного підходів [107].

Організаційно-правове  забезпечення  збереження  природного

середовища в регіонах включає:

 екологізацію законодавчої бази;

 реалізацію екологічного права;

 екологічну  стандартизацію  виробництва  і  будь-якого  впливу

господарської  діяльності  на  навколишнє  середовище,  контроль  за

виконанням стандартів;

 проведення екологічної експертизи, екологічного аудиту;

 оцінювання впливу виробництва на навколишнє середовище;

 моніторинг параметрів впливу на навколишнє середовище будь-

якої господарської діяльності людини.

Адміністративні  заходи  включають  прийняття  різних  санкцій  на

міждержавному,  державному і муніципальному рівнях, всередині відомств,

окремих підприємств, а також санкцій, звернених безпосередньо на людину,

що  вступає  в  конфлікт  у  питаннях  збереження  й  охорони  навколишнього

середовища й природокористування. 

Отже,  приймаючи  вищенаведене,  можна  справедливо  стверджувати,

що у тлі сьогоднішніх реалій,  адміністративні заходи забезпечення сталого

розвитку регіону – це система нагляду за виконанням державних стандартів
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щодо використання природних ресурсів, щодо викидів, стоків, відходів, щодо

використання організаційних, економічних і фінансових важелів управління

екологічною безпекою.

Технологічні заходи поділяються на пасивні й активні.  До пасивних

належать заходи, використання яких не пов'язане з безпосередньою дією на

джерело  шкідливого впливу на  навколишнє середовище.  Ці  методи мають

захисний  характер.  На  сучасному  рівні  розвитку  технології  застосування

пасивних  методів  є  основним  засобом  боротьби  за  збереження

навколишнього середовища.

Сутність  активних  методів  полягає  в  удосконаленні  існуючих  і

розробці нових технологічних процесів, устаткування й оснащення з метою

максимального зниження маси, обсягу, матеріального рівня чи енергетичних

забруднень.  Активним  методам  як  найбільш  прогресивним  приділяється

останнім  часом  усе  більше  уваги.  Однак  розробка  й  упровадження  цих

методів  у  багатьох  випадках  пов'язані  зі  змінами  існуючих  технологій

виробництва. 

Активні  методи  запобігання  порушенню  параметрів  екологічної

безпеки доцільно здійснювати за такими напрямами:

– мінімізація відходів виробництва;

– заміна токсичних відходів нетоксичними;

– заміна неутилізаційних відходів утилізаційними; 

– створення безвідхідних технологій.

Заходи  для  запобігання  чи  зменшення  негативного  впливу

виробництва  на  навколишнє  середовище  необхідно  передбачати  вже  при

розробці  чи  впровадженні  нових  технологій,  устаткування  і  матеріалів.  З

таким  завданням  у  змозі  справитись  тільки  спеціалізована  функціональна

служба промислового підприємства, включена в загальну систему управління

і тісно пов'язана з технологічними службами.

Маючи  необхідну  оперативну  інформацію,  вона  може  здійснювати

комплексні  заходи  щодо  зниження  впливу  виробництва  на  навколишнє
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середовище. Щоб підсилити вплив природоохоронної служби на виробничий

процес,  необхідна  розробка  ряду  природоохоронних  нормативних

документів.

Економічні  заходи  передбачають  створення  сприятливих  умов,  що

стимулюють  підприємства  до  зниження  тиску  на  навколишнє  середовище,

при  одночасному  поліпшенні  технологій,  якості  продукції,  зниженні

енергоємності виробництва [135].

Нова  екологічна  політика  орієнтована  на  розвиток  економічних

методів  регулювання  природокористування. До  цього  часу  господарський

механізм  не  відповідав  вимогам  забезпечення  екологічної  безпеки.  Були

відсутні  економічні  стимули  реалізації  екологічних  заходів.  Законодавче

забезпечення  пріоритетності  охорони  природи  в  процесі  господарської

діяльності  на  практиці  не  виконувалося.  Комплексним  основним  законом,

орієнтованим  на  ринкові  відносини,  став  Закон  України  «Про  охорону

навколишнього природного середовища»  [68], у якому закладено принципи

забезпечення довгострокових екологічних і економічних інтересів населення

й  суб'єктів  господарювання,  їх  зацікавленості  в  охороні  природного

середовища;  передбачено  механізми  контролю  за  дотриманням

природоохоронного  законодавства,  адміністративні  й  економічні  заходи

впливу на порушників. Законодавчо регламентований економічний механізм

охорони природи передбачає дев'ять елементів:

1.  Обов'язковість  обліку  і  соціально-економічного  оцінювання

природних  ресурсів  державними  органами  статистики  й

природокористування. 

2.  Система  планування,  фінансування  і  матеріально-технічного

забезпечення  екологічних  програм  і  заходів  щодо  охорони  навколишнього

природного середовища.

3. Механізм договорів і ліцензій на комплексне природокористування.

4.  Система  екологічних обмежень  по територіях,  що встановлюється

підприємствами-природокористувачами  за  граничними  обсягами
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використання  природних  ресурсів,  викидів,  скидань  забруднювальних

речовин у навколишнє середовище, розміщенням відходів виробництва.

5. Платність використання природних ресурсів.

6. Створення системи позабюджетних державних екологічних фондів:

державних, обласних, місцевих.

7.  Створення  суспільних фондів  охорони навколишнього природного

середовища.

8. Система екологічного страхування.

9.  Механізм  економічного  стимулювання  охорони  навколишнього

природного середовища.

Екологізація економічного розвитку АПК регіону на сучасному етапі

передбачає науково обґрунтоване поєднання дії важелів прямого регулювання

охорони навколишнього середовища й важелів економічного стимулювання,

класифікація яких наводиться в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Класифікація сучасних важелів економічного регулювання якості навколишнього

середовища

Елементи економічного механізму Важелі прямого регулювання

Платне природокористування

Штрафні санкції

Екологічне страхування

Встановлення  податкових  пільг

підприємствам  за   мало-   і  безвідходні

технології

Встановлення  підвищених  норм

амортизації  природоохоронних

виробничих фондів

Пільгове кредитування 

Ліцензування

Установлення  лімітів

природокористування

Еколого-економічна  експертиза

природоохоронних проектів

Удосконалення законодавства

Екологічне виховання і освіта

Створення екологічних фондів і

контроль  за  їх  цільовим

використанням
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Методи прямого регулювання являють собою безпосередній вплив на

об'єкт: підприємства обов'язково мають ставити очисні споруди, виконувати

вимоги  технологічних  стандартів  до  якості  повітря.  За  допомогою  таких

методів практично в жодній країні не вдалося досягти поставленої мети щодо

поліпшення якості навколишнього середовища. Крім того, виявилася низька

ефективність таких важелів і їх негативний вплив на економічне зростання

національної  економіки  [163]. Важелі  економічного  стимулювання  не

розраховані  на  безпосередній  вплив  на  якість  середовища,  а  створюють

економічні  умови  для  досягнення  природоохоронних  цілей,  забезпечують

певну  свободу  у  прийнятті  рішень,  стимулюють  застосування  екологічно

чистих  технологій  і  дають  можливість  знизити  екологічні  витрати.

Дослідження,  проведене  в  1991  році  за  підтримки  сенаторів  США  Тімоті

Вірта і Джона Хейнца [144], містило такий висновок: «За останні два роки

відбулися  значні  зміни  в  суспільному  баченні  екологічної  політики.

Законодавці, службовці, екологи, підприємці і прості громадяни усвідомили,

що економічні  важелі,  засновані  на законах ринку, стоять в одному ряду з

природоохоронною політикою і раціональним використанням ресурсів».

С. Шмідхейні у своєму дослідженні [132] підкреслює, що зростаючий

інтерес  до  впровадження  економічних  механізмів  зумовлюється  чотирма

факторами:

– необхідністю створення  системи матеріальних стимулів і  заохочень

для забезпечення прогресу у сфері екології;

– більш  ефективним  використанням  переваг  ринку  для  досягнення

поставлених цілей у цій сфері; 

– пошуком урядом і  виробництвом найменш витратних способів  для

досягнення цих цілей;

– необхідністю  переходу  від  боротьби  із  забрудненнями  до  їх

запобігання.

Незважаючи  на  багаторічну  практику  застосування  ринкових

механізмів забезпечення екологічної  безпеки у  розвинутих капіталістичних
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країнах,  серед  зарубіжних  фахівців  і  вчених  немає  єдності  думок  в

оцінюванні  ефективності  цієї  практики.  У  країнах-членах  ОЕСР

використовуються в середньому по 6 – 7 елементів економічного механізму,

включаючи  2  чи  3  податки  на  відходи  й  використання  води,  систему

оборотного капіталу, а також більш низький податок на бензин без свинцю.

Розглянемо зміст найбільш поширених із них [133].

Плата за кількість і склад забруднювальних речовин, що викидаються,

є найбільш широковживаним інструментом. Він застосовується майже у всіх

природоохоронних  сферах  і  у  всіх  країнах.  Платежі  за  скидання  водних

забруднювачів  становлять  основу  систем  управління  водокористуванням  у

Франції,  Німеччині  й Нідерландах,  але  відіграють обмежену роль в інших

країнах.  Плата  за  тверді  відходи  також  досить  поширена.  Плата  за  шум

застосовується в деяких країнах у сфері повітряного транспорту.

Широко використовуються місцевою владою накладання платежів на

населення, виплати, що компенсують витрати на скидання й знешкодження

комунальних  відходів.  Після  надходження  в  бюджети  міст  вони

направляються  на  забезпечення  збору  й  знешкодження  твердих  відходів  і

побутових стоків. Вони є суто фіскальним інструментом.

Платежі  чи  податки  стягуються  за  виробництво  певного  виду

продукції,  що створює забруднення в момент виробництва,  споживання чи

вибуття з  експлуатації:  мастильних матеріалів,  палива,  добрив,  що містять

сірку, контейнерів, що не переробляються, ртутних і кадмійових батарей.

Ці  види  платежів  і  податків  призначені  для  зміни  відносних  цін

продукції  і  для  фінансування  систем  збору  й  переробки  відходів.

Диференціація  ставок  податку  змінює  відносні  ціни  товарів.  Так  існуюче

оподаткування  паливних  продуктів  адаптується  до  цілей  охорони  природи

(більш високі податки на бензин, що містить свинець, на забруднювальні чи

гучні  транспортні  засоби).  Ринкові  дозволи  («торгівля  викидами»)

ґрунтуються  на  тому  принципі,  що будь-яке  збільшення  викидів  має  бути

компенсоване їх зменшенням в іншій точці цього ареалу. 
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У  90-х  роках  у  14  країнах-членах  ОЕСР  відзначено  150  різних

варіантів використання економічних інструментів, у тому числі 80 випадків

плати за негативний вплив на середовище. Причому більш поширеними були

платежі чи податки на виробництво неекологічної продукції, аніж за викиди

забруднювальних речовин [133]. Однак використання того чи іншого набору

економічних інструментів, в країнах-членах ОЕСР залежить від розмаїтості

місцевих умов. У ряді країн економічні інструменти відіграють значну роль у

сфері охорони вод і нейтралізації твердих відходів, в інших – застосовуються

з  метою контролю за  рівнем  забруднення  атмосфери  чи  зниженням  рівня

шуму. У сучасній ситуації переважають «змішані системи», у яких економічні

інструменти використовують як доповнення до методів прямого регулювання,

сприяючи  зменшенню  забруднення  і  створюючи  джерело  доходів  для

фінансування  природоохоронних  заходів:  знешкодження  стоків,  збір  і

переробка твердих відходів.

Діючим  елементом  економічного  механізму  природокористування  в

Україні  є  платежі  за  викиди  й  скидання  забруднювальних  речовин,

розміщення  відходів,  інші  види  шкідливого  впливу  на  навколишнє

середовище.  Плата  за  викиди  (скидання,  розміщення  відходів)

забруднювальних  речовин  є  формою  компенсації  збитку,  завданого

забрудненням навколишнього природного середовища, і складається з плати в

межах установлених лімітів і плати за понадлімітне забруднення.

 Основним із недоліків екологічних зборів і платежів є низький рівень

фінансування заходів  на  охорону природи.  Зумовлюється  це тим,  що сума

податків і зборів включається у витрати виробництва. 

Фінансувати  природоохоронну  діяльність,  податки  чи  платежі

можливо тільки в тому випадку, коли вони не будуть збільшені до рівня, коли

продукція  стане  неконкурентоспроможною  через  її  високу  вартість,  що

змусить виробника змінювати технологію, встановлювати природоохоронне

устаткування, знижувати розмір викидів.

Останніми  роками  в  нашій  країні  прийнято  ряд  законів  з
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оподаткування, що стимулюють вкладення коштів у природоохоронні заходи

[64,65,66,67,68,69,70,71].  Поряд  із  заохочувальними  заходами  Постановою

Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку  встановлення

нормативів  збору за  забруднення навколишнього природного середовища і

стягнення цього збору» передбачено введення додаткового оподаткування для

екологічно небезпечної продукції. 

Забезпеченню  своєчасності  й  повноти  збору  зазначених  коштів,

збільшенню їх обсягу і подальшому цільовому використанню буде сприяти

надання  платежам  за  скидання,  викидам  забруднювальних  речовин,

похованню відходів  та  іншим видам шкідливого впливу правового статусу

податку чи обов'язкового збору. 

Податки  і  податкова  політика  об'єктивно  включені  в  систему

економічної  безпеки,  по-перше,  як  могутній  ресурсний  фактор,  що

знаходиться в руках держави, а отже, і як інструмент впливу на економіку, а

по-друге, як механізм зворотного зв'язку й залежності держави від суб'єктів

економіки  [22].  Тому  податковий  механізм  може  виступати  як  засіб

забезпечення  безпеки  у  всіх  її  аспектах  чи,  навпаки,  посилення  загроз  і

ризиків. 

Не випадково всі набори ключових показників, які використовуються

експертами і офіційно затверджені Радою безпеки України, істотною мірою

стосуються стану Державного бюджету, що формується на основі податкових

надходжень.

Система податків і платежів має надавати забруднювачу максимальну

свободу вибору стратегій поєднання міри очищення і плати за залишковий

викид, що дає можливість мінімізувати витрати на перетворення зовнішнього

фактора  забруднення  у  внутрішню  статтю  витрат  для  них.  Якщо

природоохоронні  витрати  незначні,  то  замість  того,  щоб  платити  податки,

підприємства  скоротять  викиди  до  оптимального  рівня,  внаслідок  чого,

приріст витрат на додаткову очистку стає рівним ставці платежів.

У другій частині Податкового кодексу передбачені державні екологічні
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податки:  податок  на  користування  об'єктами  тваринного  світу,  водний

податок, екологічний податок, лісовий податок. С.К. Харичков зазначає, що

«... в принципі їх введення є необхідним, але правильніше було б мати їх як

регіональні у більшості країн світу. Іноді це навіть місцеві податки. Справа в

тому, що на екологічні податки ні в якому разі не слід покладати фіскальну

функцію. 

Можна сказати, що чим менше надходжень від них, тим краще. Вони

мають бути інструментом конкретної  політики в стимулюванні збереження

навколишнього середовища і природного ландшафту. За своєю сутністю вони

тяжіють до регіонів і місцевостей» [205].

В.Г.  Сахаєв  зазначає,  що  різкий  перехід  до  переважно  природо-

ресурсного  оподаткування  може  призвести  до  подальшого  загострення

соціального  напруження  й  дискредитації  самої  концепції  екологічного

оподаткування.  Необхідне  серйозне  політичне  й  інституціональне

забезпечення чинної податкової системи. 

Важливо,  щоб  податкова  і  природоохоронна  галузі  законодавства,

регулювання  і  контролю функціонували  б  комплексно  і  взаємозалежно,  із

випереджальним  науковим  забезпеченням  здійснюваних  реформ  [183].

Підвищення  частки  оподаткування  природних  ресурсів  у  структурі

бюджетних доходів  при  відповідному  зниженні  частки  податків  на  доходи

юридичних і фізичних осіб, податку на додану вартість сприяло б переходу на

природозаощаджуючий тип господарського розвитку. 

Однак можливості,  такого перерозподілу обмежуються необхідністю

зосередити  велику  частину  надходжень  від  оподаткування  природних

ресурсів у місцевих бюджетах. 

Вивчення деяких екологічних методів зарубіжного досвіду в частині

використання  й  організації  розрахунків  за  природокористування,  а  також

перспективних  напрямів  удосконалення  податкової  і  бюджетної  політики

України  дає  нам можливість розробити нову схему організації економічного

механізму природокористування АПК регіону (рис. 2.1).
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Рис.  2.1.  Схема  організації  економічного  механізму

природокористування в регіоні

Одне з найважливіших завдань економічних заходів, пов'язаних із тим

чи іншим ступенем екологічного впливу, полягає в мінімізації екологічного

збитку. Існує ряд економічних підходів, що дають змогу оцінити екологічний

вплив.  До  найбільш  досконалих  на  сьогодні  є  підходи  за  наступними

напрямами:

1.  Використання нинішніх (ринкових)  цін для оцінювання впливу на

товари й послуги. У рамках цього загального підходу можливе застосування

таких методів:

-  зміна  продуктивності  (зменшення  врожайності,  скорочення  уловів

риби, деградація лісів тощо);

-  погіршення  якості  життя  чи  «метод  втрати  доходу»  (зростання

захворюваності, смертності, погіршення умов рекреації тощо);

- альтернативна вартість;

- скорочення термінів служби майна.

2.  Оцінювання,  засноване  на  використанні  величини  безпосередніх

витрат, втрат.

На сучасному етапі економічного розвитку АПК успішне вирішення

Природоохоронні заходи 
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проблем,  пов'язаних  із  забезпеченням екологічної  безпеки,  значною мірою

залежить від функціонування фінансово-кредитного механізму як складового

господарського механізму управління природокористуванням.

На сьогодні  досліджено як загальні  проблеми фінансово-кредитного

механізму, так і особливості його функціонування в різних галузях і сферах

народного господарства [36]. Однак цей механізм недостатньо пристосований

для цілей управління природоохоронною діяльністю. Для всіх підприємств

платежі  за  забруднення  навколишнього  середовища  й  використання

природних ресурсів сприймаються як додатковий податок і не стимулюють

підприємство  здійснювати  витрати  на  природоохоронну  діяльність.

Дослідження  фінансових  та  інформаційних  потоків  системи  фінансування

природокористування, фінансових відносин між суб'єктами господарювання є

передумовою  для  розробки  основних  напрямів  впливу  фінансів  на

природокористування,  охорони  навколишнього  середовища,  а  отже,  на

забезпечення екологічної безпеки.

Система фінансування природоохоронних заходів у сучасних умовах є

одним із основних елементів економічного механізму природокористування.

У період планової економіки вона базувалася на централізованих капітальних

вкладеннях із бюджету країни. Завдання щодо здійснення природоохоронних

заходів  передбачалися  в  планах  соціально-економічного  розвитку  і

формувалися  як  на  рівні  держави в  цілому, так  і  на  рівні  галузі,  окремих

регіонів  і  конкретних  підприємств.  Підприємства  фінансували

природоохоронну  діяльність  за  рахунок  свого  прибутку.  Але  прибуток

соціалістичних підприємств по суті не має нічого спільного з прибутком у

традиційному розумінні. Кожному підприємству планували обсяг прибутку й

напрями його використання. Така система фінансування мала ряд недоліків.

По-перше, фінансування здійснювалося за залишковим принципом, тому що

охорона природи ніколи не була пріоритетом державної політики. По-друге,

природоохоронні  капітальні  вкладення  були  знеособлені,  вони  не

переплітались ні з джерелами забруднення, ні з його масштабами. По-третє,
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практика розподілу державних грошей свідчить, що одержували їх не завжди

ті, хто мав у них потребу в першу чергу, а ті, хто зумів їх «пробити». По-

четверте,  завжди  існувала  спокуса  нецільового,  нераціонального

використання централізованих інвестицій, тому що це були не свої зароблені

гроші  [139].  Перехід  до  ринкової  економіки  потребував  зміни  підходу  до

формування  фінансово-кредитного  механізму  природокористування.

Оскільки неодмінною умовою функціонування ринку є взаємодія попиту та

пропозиції  сфери  виробництва,  розподілу, обміну  й  споживання,  природні

ресурси  і  природне  середовище  в  цілому  також  мають  бути  включені  в

систему товарно-грошових відносин. 

У зв’язку з цим, дефініцію фінансування природоохоронної діяльності

ми визначаємо як сукупність фінансово-екологічних інститутів, метою яких є

формування й оптимальний розподіл фінансових ресурсів,  спрямованих на

охорону навколишнього середовища, раціональне використання  екоресурсів і

досягнення  поліпшення  еколого-економічної  збалансованості  суспільного

розвитку (рис. 2.2).

Рис. 2.2.  Система фінансування природоохоронної діяльності
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Організація  поточного  фінансування  природоохоронної  діяльності,

індексація екологічних платежів підприємств, формування й витрата засобів

екологічних фондів, встановлення ставок екологічного страхування багато в

чому залежать від правильного визначення екологічних витрат та їх реальної

зміни.  Відсутність  обґрунтованих  і  офіційно  затверджених  критеріїв

зарахування програм і заходів до екологічних є однією з причин, яка значно

знижує ефективність бюджетної екологічної політики.

В  українських  економічних  умовах  точність  визначення  показників

витрат на охорону навколишнього середовища залежить від виконання двох

основних умов;  по-перше,  необхідне дотримання принципу методологічної

єдності  показників  за  розглянутий  період  часу,  а  по-друге,  необхідне

усунення  цінового  (інфляційного)  фактора  в  процесі  аналізу  динаміки

статистичних даних.

Правильне  визначення  складу  екологічних  заходів  і  величини

відповідних витрат тісно пов’язане з усуненням методичної неоднорідності

офіційних даних.  Одним із  критеріїв  правильного зіставлення  екологічних

витрат є  елімінування  впливу цін.  Порівнянні  дані  можуть  бути  отримані

шляхом  використання  співвідношення  купівельної  спроможності  гривні  і

якої-небудь  твердої  іноземної  валюти  чи  індексів  по  групах  і  видах

екологічних витрат.

Проблема оцінювання й обліку екологічних витрат АПК регіону може

бути  вирішена  шляхом  включення  в  систему  уніфікованих  національних

рахунків  екологічного збитку в  його грошовому виразі  і  конкретних втрат

запасів природних ресурсів. Американський економіст Роберт Репетто разом

з  колегами  довів,  що  коли  в  Індонезії  у  звіт  економічних  показників

національної економіки включили виснаження нафтових і лісових запасів, а

також родючість ґрунтів, то економічне зростання у 1971 – 1984рр. виявилося

не 7 %, як подавала офіційна статистика, а всього 4 % [132].

Британський  економіст  Девид  Пірс  і  шведський  економіст  Карл  Ті

Мелер  пророчили  відносно  швидку  зміну  методології  оцінювання
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економічної діяльності: «систему національних рахунків можна розглядати як

статистичний засіб спостереження за традиційними галузями економіки.  У

результаті  роботи,  проведеної  в  наш  час  багатьма  міжнародними

організаціями, такими як ООН, Всесвітній банк, а також багатьма країнами,

природні ресурси будуть через  пару років включені  в систему обліку, як з

метою забезпечити більш надійну статистичну базу даних для економічного

аналізу, так і для модернізації показника добробуту нації» [133].

З 1992 р.  на  території  України паралельно до введення платежів  за

забруднення  з  метою  вирішення  невідкладних  природоохоронних  завдань

щодо  відновлення  втрат  у  навколишньому  природному  середовищі  й

компенсації  заподіяної  йому  шкоди  була  створена  єдина  система

позабюджетних  державних  екологічних  фондів.  Платежі  за  забруднення

навколишнього середовища в межах лімітів і понад установлених лімітів за

викиди,  скидання  забруднювальних  речовин  у  природне  середовище  і

розміщення відходів були й залишаються основними джерелами надходження

зазначених  коштів  [109].  Ядром системи екологічних  фондів  є  Державний

екологічний фонд України.  Основним його завданням є  фінансування  усіх

видів  природоохоронної  діяльності,  що  має  загальнодержавне  й

міжрегіональне значення.

Законами про Державний бюджет на 1995 – 2010 рр. було передбачено

консолідування  у  Державний  бюджет  засобів  Державного  екологічного

фонду.  У  зв'язку  з  цим  на  сьогодні  назріла  необхідність  визначення

загального нормативу відрахувань у Державний бюджет, до складу доходів

якого включаються одночасно 10 % коштів надходжень від підприємства і 10

%  відрахувань  територіальних  екологічних  фондів,  що  надійшли  у

Державний екологічний фонд України [139]. Введення загального нормативу

плати  за  забруднення  навколишнього природного середовища надасть  цим

платежам податкового характеру. Тим самим підвищиться  відповідальність

платників  за  порушення  порядку  нарахування  цих  платежів,  термінів

внесення, неподання відповідних документів у податкову інспекцію. У зв'язку
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з  цим  функції  з  обліку  нарахованих  платежів,  що  надійшли  в  екологічні

фонди, доцільно передати податковим органам.

Територіальні  екологічні  фонди  є  другим  і  третім  рівнем  системи

державних позабюджетних екологічних фондів. Вони є юридичними особами

і  діють  самостійно  в  межах  затверджених  кошторисів. Екологічний  фонд

Херсонської області разом із місцевими екологічними фондами і Державним

екологічним фондом входить у єдину систему позабюджетних екологічних

фондів.  Дохідна  частина  бюджетів  виконується  щорічно.  Надходження

коштів  понад  встановлені  показники  стає  можливим  завдяки  проведенню

взаємозаліків і корегувань платежів природокористувачем у рахунок сплати

за  забруднення  навколишнього середовища.  Разом з  тим загальний  розмір

заборгованості підприємств перед екологічними фондами з початку року зріс.

Основними боржниками є підприємства житлово-комунального господарства.

Головна  причина  виникнення  заборгованості  підприємств  по  платежах  за

забруднення навколишнього середовища – їх незадовільний фінансовий стан

[16].

Оцінка  ролі  екологічного  фонду  Херсонської  області  в  створенні

фінансової  основи  природоохоронної  діяльності  свідчить  про те,  що він  є

засобом акумулювання платежів за забруднення навколишнього природного

середовища,  а  також являє  собою засіб  мобілізації  додаткових  фінансових

ресурсів,  які  забезпечують  проведення  цілеспрямованої  інвестиційної

природоохоронної  діяльності  і  стимулювання  природокористувача  на

проведення цієї діяльності.

Усе вищенаведене дає нам можливість зробити висновок про те, що до

теперішнього  часу  екологічні  фонди  не  стали  вирішальними  джерелами

фінансування  екологічних  проектів  через  недоліки  у  збиранні  платежів,

неефективність застосовуваних методів розподілу коштів.

Слід  зазначити,  що  регіональний  екологічний  фонд  має  додаткові

можливості регулювання якості навколишнього середовища через створення

системи компенсаційних розрахунків на основі «бабл-принципу». Наприклад,
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екологічний  фонд  може скупити  у  деяких  підприємств  квоти  на  викиди  і

резервувати їх.  Це можливо у тому разі,  якщо ситуація в регіоні  така,  що

екологічні  проблеми визнаються  пріоритетними на  рівні  владних структур

стосовно  економічного  розвитку.  Якщо  підприємець  зацікавлений  у

розміщенні свого підприємства на території даного регіону, де встановлений

ліміт  викидів  уже  вичерпаний,  або  екологічний  фонд  незацікавлений

вичерпувати свій резерв квот на викиди, то він має оплатити фонду вартість

зниження  забруднення  на  еквівалентну  масу  викидів  на  діючих

підприємствах. При цьому фонд переймає на себе обов'язки забезпечити це

зниження  економічними  методами.  У  даному  випадку  регіональний

екологічний фонд виступає як посередник на ринку екологічних послуг.

Перспективи розвитку територіальних екологічних фондів вбачаються

у наданні їм права кредитування природоохоронної діяльності  в регіонах і

поступовому перетворенні їх у комерційні екологічні банки, що зберігають

екологічні  платежі  й  штрафи  підприємств  та  інших  природокористувачів.

Основною  метою  створення  цих  структур  є  розвиток  екологічної

інфраструктури формування ринку екологічних робіт і послуг.

Величину природоохоронних фондів місцеві влади можуть збільшити

і  за  рахунок  штрафів  за  порушення  природоохоронного  законодавства

(несанкціоновані  смітники  промислових  відходів,  побутового  сміття,

порушення землекористування), а також за рахунок місцевих зборів. Можна

запропонувати у регіоні стягувати на постах ДАІ збір за екологічний збиток

від проїжджаючого іногороднього автотранспорту. Поповнення екологічних

фондів  може  також  здійснюватися  за  рахунок  платежів  за  радіоактивні

викиди,  забруднення  ґрунтів,  електромагнітний  і  ультразвуковий  вплив  на

навколишнє середовище.  Таким чином,  у нашій країні  на сьогодні  склався

розрізнений  фінансово-кредитний  механізм  природокористування,  що

складається з окремих структурних одиниць. У складі цього механізму можна

виділити  системи  прогнозування  і  складання  програм  фінансування  і

кредитування заходів щодо охорони природи і раціонального використання
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природних  ресурсів,  ціноутворення  на  продукцію  видобувних  галузей

промисловості  й  платності  природних  ресурсів.  Відмітною  рисою  цього

механізму  є  низька  ефективність  дії.  Такий  механізм  має  являти  собою

комплекс різних фінансово-кредитних важелів, тісно пов'язаних між собою і

спрямованих на стимулювання підприємств у проведенні ресурсозберігаючих

і природоохоронних заходів. До цих важелів можуть бути зараховані пільгова

податкова  і  кредитна  політика,  платежі  за  користування  природними

ресурсами  і  за  забруднення  навколишнього  середовища,  удосконалення

ціноутворення  на  продукцію  природоємних  галузей  і  екологічно  чисту

продукцію  й  технології,  а  також  ряд  інших  важелів,  що  можуть

функціонувати в умовах ринку.

Вищенаведене  дає  можливість  зробити  висновок,  що  проблема

фінансування  екологічних  програм  і  природоохоронних  заходів  в  умовах

економічної нестабільності є однією з найважливіших, тому що ніяка мета не

може бути досягнута без відповідного матеріального забезпечення. Фінансові

відносини в сфері охорони природи можна відобразити у вигляді грошових

потоків між підприємствами АПК й державою. 

Одним  із  принципів  класифікації  цих  потоків  є  чітке  визначення

причин  їх  виникнення,  якими,  на  наш  погляд,  можуть  бути  юридична

необхідність і комерційний інтерес.

Потоки  від  підприємства  АПК  до  держави  включають  платежі

фіскального характеру:

 податки за користування природними ресурсами по видах

ресурсів;

 податки  за  забруднення  навколишнього  природного

середовища  й  розміщення  відходів  по  територіях  і  видах

забруднення;

 потоки на борговій основі  (продаж прав на викиди,  цінні

папери);

 екологічне страхування (виплата страхової премії).
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Потоки від держави підприємствам АПК включають:

 інвестиції на природоохоронні заходи;

 потоки  на  борговій  основі  (інвестиційний  податковий

кредит, екологічний кредит, цінні папери);

 екологічне  страхування  (виплата  страхового

відшкодування). 

Схему грошових потоків подамо у вигляді рис. 2.3.

Рис.  2.3.  Схема  грошових  потоків  системи  фінансування

природокористування

Кошти, стягнуті з підприємств АПК у вигляді платежів за забруднення

навколишнього  природного  середовища,  а  також  санкції  за  порушення

природоохоронного  законодавства  мають  використовуватися  виключно  на

природоохоронні заходи.

 У  зв'язку  з  цим  пропонуємо  увести  форму  балансу  фінансових

відносин  підприємства  й  держави  в  системі  фінансування

природокористування  (табл.  2.2).  Цей  баланс  дає  можливість  виявити

кореспонденцію  відносин  обох  сторін,  прогнозувати  обсяг  і  структуру
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фінансових  ресурсів  різних  рівнів  влади,  здійснювати  контроль  за

використанням фінансових ресурсів. 

Основна  причина  несплати  чи  відмови  від  плати  підприємств  за

забруднення  навколишнього  середовища  –  їх  незадовільне  фінансове

становище. 

У  зв'язку  з  цим  при  формуванні  екологічного  фонду  варто

застосовувати  засоби  заохочення  підприємств,  що  є  дисциплінованими

платниками,  надаючи  їм  пільги  відповідно  до  чинного  законодавства.

Необхідно також ширше використовувати в розрахунках між підприємствами

й екологічними фондами, а також у фінансуванні природоохоронних заходів,

цінні  папери  (казначейські  зобов'язання,  векселі  тощо)  і  можливості

взаємозаліків.

Таблиця 2.2

Баланс фінансових відносин підприємства й держави в системі природокористування

Доходи Витрати
1.Податки  за  користування
природними  ресурсами  (в  т.ч.  плата
за  землю;  плата  за  використання
водних  ресурсів;  лісовий
податок;інші).
2.  Податки  на  виробництво
екологічно небезпечної продукції.
3. Екологічні податки за забруднення
навколишнього середовища (в т.ч.  за
забруднення  повітря;  за  забруднення
вод;  за  порушення  земель;  за
розміщення відходів).
4. Страхові премії.
5. Інші надходження.
6. Нагромадження заборгованості

1. Капітальні вкладення, всього:
У тому числі на:

 охорону і раціональне 
використання водних ресурсів;

 охорону атмосферного повітря;
 охорону і раціональне 

використання земель;
 охорону надр і раціональне 

використання мінеральних ресурсів.
2. Страхове відшкодування 
3. Інвестиційний податковий кредит
4. Накопичена заборгованість

Метою  створення  цілісного  фінансово-кредитного  механізму

природокористування є  оздоровлення  екологічної  ситуації  в  нашій країні  з

мінімальними  витратами  матеріальних,  фінансових  і  трудових  ресурсів  на

основі  забезпечення  максимально  сприятливих  економічних  умов  для

природоохоронної  й  ресурсозберігаючої  діяльності  підприємств.  Для
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реалізації цієї мети необхідне вирішення таких завдань:

1)  підвищення  ролі  бюджетів  різних  рівнів  у  фінансуванні

природоохоронних програм і заходів;

2)  удосконалення  системи  державних  позабюджетних  екологічних

фондів;

3) створення системи екологічного оподатковування й страхування;

4)  розмежування  джерел  фінансування  заходів  щодо  охорони,

відтворення і заощадження природних ресурсів і навколишнього середовища

між  власними  коштами  підприємств  і  централізованими  джерелами,

забезпечення  надійності  й  достатності  цих  джерел  у  ринкових  умовах

господарювання; 

5) активізація кредитного механізму у сфері природокористування.

Важливим  джерелом  формування  коштів  для  проведення

природоохоронних  заходів  в  АПК  регіону  мають  стати  короткострокові  й

довгострокові кредити банків. Система кредитування має бути орієнтована на

створення  пріоритетних  умов  фінансування  природоохоронних  заходів.  Це

може  виражатися  в  першочерговості  кредитування,  одержанні  кредиту  на

пільгових умовах (під знижений відсоток).

У  зв'язку  з  тим,  що  одним  із  найсерйозніших  забруднювачів

повітряного  басейну  є  автотранспорт,  необхідно  поширити  в  Херсонській

області  платежі  за  забруднення  навколишнього  середовища  на  весь

автотранспорт, включаючи  той,  що  знаходиться  в  особистій  власності,  і  в

першу чергу, що використовується у підприємницькій діяльності. При цьому

варто  економічно  стимулювати  застосування  неетильованого  бензину,

нейтралізаторів  стиснутого  природного  газу,  інших  способів  зниження

забруднення  повітряного  басейну. При  невиконанні  екологічних  вимог  до

роботи  автотранспортних  засобів  має  застосовуватися  система  штрафних

санкцій до їх власників і орендарів.

Як показало проведене нами дослідження, у сучасних умовах значно

зростає  роль  підприємств  АПК,  що  є  основними  виконавцями
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природоохоронних заходів у регіоні і володіють для цього власними коштами.

Але  практика  свідчить  про  те,  що  підприємства  не  мають  не  тільки

можливості, але й бажання інвестувати в природоохоронну сферу. 

Зазвичай  вони  використовують  передбачене  законодавством  і

нормативними  документами  право  зараховувати  в  рахунок  платежів  за

забруднення природоохоронні витрати, яких зазнало підприємство. Однак ці

кошти надаються з екологічних фондів і не є власними коштами підприємств.

У  результаті  підприємство  може  не  погашати  заборгованість  перед

екологічним  фондом,  якщо  воно  витратило  аналогічну  суму  на  охорону

природи. Вирішення проблеми вбачається в створенні й реалізації механізму,

який стимулює зацікавленість підприємств у результатах природоохоронної

діяльності.

Таким  чином,  фінансове  забезпечення  природоохоронної  діяльності

ґрунтується  на  створенні  відособлених  екологічних  фондів  підприємства.

Слід  зазначити,  що  Законом  «Про  охорону  навколишнього  природного

середовища» не передбачено створення екологічних фондів підприємства. 

Екологічний фонд підприємства (ЕФП) може створюватися у вигляді

спеціального  рахунку  в  місцевому  відділенні  державного  чи  комерційного

банку,  що  обслуговує  підприємство.  Насамперед,  він  формується  на

екологічно небезпечних підприємствах. 

Джерелами формування ЕФП є:

 амортизаційні  відрахування  по  природоохоронних  об'єктах  і

спорудженнях;

 платежі за забруднення навколишнього середовища в межах норм;

 штрафні платежі за перевищення норм забруднення;

 платежі на заходи відтворення (відновлення) природних ресурсів, що

витрачаються (рентні платежі), внесені підприємствами, коли вони 

відновлюють ці ресурси за рахунок власних коштів чи банківських кредитів;

 цільові  субсидії  (субвенції,  дотації)  і  кредити  на  здійснення

природоохоронних  заходів,  одержувані  на  конкурсній  основі,  із  засобів
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бюджету, територіальних позабюджетних екологічних фондів для зниження

шкідливих впливів підприємств на навколишнє середовище;

 кредити державних і комерційних банків;

 доходи (депозитний відсоток) від збереження в банку коштів ЕФП;

 прибуток підприємства, включаючи економію з виплати податку на

прибуток, при його використанні на фінансування природоохоронних потреб. 

Основні напрями витрат коштів ЕФП:

 природоохоронні  потреби  (будівництво  і  реконструкція  пило-

газоочисних установок);
 здійснення  компенсаційних  розрахунків  з  іншими

підприємствами й громадянами (придбання додаткових квот на

забруднення, пряма компенсація завданого збитку); 
 фінансування технологічної реконструкції основних виробничих

процесів підприємства;
 тимчасово  вільна  частина  коштів  може бути  використана  для

фінансування  інших  господарських  потреб  підприємства  чи

зберігатися в банку на депозитному рахунку.

Необхідно  зазначити,  що  сільськогосподарські  підприємства,  які  створили

екологічний фонд, мають певну свободу у використанні коштів цього фонду.

Зокрема,  підприємство  має  право  маневру  фінансовими  ресурсами  свого

екологічного фонду між різними природоохоронними потребами.

 Однак при цьому варто забезпечити жорсткий контроль за витратою

коштів екологічного фонду з боку місцевих фінансових і природоохоронних

органів, тому що частина коштів може бути використана на потреби, прямо

не пов'язані з природоохоронною діяльністю. 

Необхідно  ще  раз  підкреслити,  що  фінансово-кредитний  механізм

раціонального природокористування  й охорони навколишнього середовища

має  бути  органічною  частиною  господарського  механізму  управління

економікою  і  тісно  пов'язаний  з  окремими  його  елементами.  Без  цього

вирішення екологічних питань в умовах ринку буде практично неможливим.
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2.2.  Вплив  факторів  зовнішнього  середовища  на  формування

сталого розвитку регіону

Як  природно-територіальний  комплекс  Херсонщина  розташована  в

південно-західній  частині  Східноєвропейської  рівнини,  її  Степової  зони,

південної підзони, Причорноморсько-південностеповій та Причорноморсько-

Приазовській  сухостеповій  провінціях.  Площа  області  -28,5  тис.  км2,  що

складає  біля  4,7%  території  України. По  території  області  проходить

державний кордон довжиною 458 км, у тому числі 350 км по Чорному і 108

км по Азовському морях (рис. 2.4). 

Рис. 2.4.  Адміністративно-територіальна структура області 

У  Херсонській  області  налічується  19  малих  річок  із  заплавами

довжиною  745  км,  77  озер,  одне  водосховище  (Каховське),  22  лимани

загальною  площею  10,34  тис.  га,  акваторії  Чорного  та  Азовського  морів

загальною площею 470 тис. га. Головна ріка Херсонщини - Дніпро. Дніпро

перетинає область з північного сходу на південний захід протягом 216 км.

Водами Дніпра живляться Каховський магістральний і Північно - Кримський

канали. 
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За розподілом по адміністративних районах більшість промислових та

транспортних  підприємств  знаходиться  в  м.  Херсоні,  основна  кількість

підприємств  сільського  господарства  розташована  на  території  районів

області. 

Серед     підприємств     господарського     комплексу     області

основними  забруднювачами  навколишнього  природного  середовища  є:  АТ

«Херсоннафтопереробка»,  ДП  «Херсонська  ТЕЦ»,  Херсонське  обласне

та  районні  управління  зрошувальних  систем;  товарно-рибні  господарства

області;  дослідне  господарство  Інститут  рису  НААН;  промислові  об'єкти:

Херсонське та  районні виробничі  управління водопровідно-каналізаційного

господарства,  очисні  споруди,  виробниче  управління  водопровідно-

каналізаційного  господарства м.  Нова  Каховка;  осетровий  завод  у  с.

Дніпровське;  ВАТ  «Південний  електромашинобудівний  завод»  та  завод

«Сокіл», м. Нова Каховка.

Основними галузями господарського комплексу області  є    сільське

господарство, промисловість, транспорт. Узагальнені дані щодо виробництва

промислової продукції підприємствами області,  представлені в додатку Б.

На основі  всебічного аналізу стану екології  в області  та порівняння

його з аналогічними аналізами минулих років можна зробити висновок, що

хоча  екологічна  ситуація  не  є  катастрофічною,  але  залишається  складною,

відмічається тенденція до її погіршення. Триває забруднення практично всіх

природних  ресурсів,  що  в  окремих  місцях  ставить  під  загрозу  існування

деяких видів біоресурсів, у тому числі безпечне проживання людей.

Несприятливі екологічні та економічні умови, що мали місце в області

останнім часом, негативно впливають на демографічну ситуацію регіону, на

стан здоров’я населення – важливий та істотний критерій оцінки стану якості

навколишнього середовища регіону. 

Комплекс  показників,  за  якими  проводився  аналіз,  свідчить  про

збереження  в  області  процесу  депопуляції  –  переваги  смертності  над

народжуваністю  (тобто  мова  йдеться  про  незабезпечення  простого



101

відтворення  населення).  За  даними  Головного  управління  статистики  в

області, динаміка демографічного стану має наступний вигляд (додаток В).

Аналізуючи дані щодо динаміки захворюваності населення регіону, ми

дійшли висновку, що його кількісна оцінка свідчить про стійке погіршення

здоров’я  нації,  причому  однією  з  причин  цього  негативного  явища  ми

вбачаємо катастрофічне погіршення стану навколишнього середовища через

господарську діяльність, в тому числі і в АПК (рис. 2.5).

Рис. 2.5.  Динаміка загальної захворюваності за віковими групами 

населення Херсонської області (на 10 тис. населення)

Медико-соціальна  оцінка  стану  захворюваності,  смертності,

тривалості життя свідчить про те, що Херсонську  область не можна віднести

до благополучної  зони.  Що стосується  екологічного стану водних об’єктів
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області,  то середня густота  водної  мережі становить 0,1 км/км2.  Для річок

області  характерне змішане живлення:  снігове  становить 85-90%, підземне

10-15%.  Поверхневі  води  регіону  зазнають  інтенсивного  антропогенного

впливу.  Для  Каховського  водосховища  і  Нижнього  Дніпра  характерне

понаднормативне забруднення металами та речовинами токсичної дії. Рівень

забруднення  води  річки  Інгулець  у  межах  Херсонської  області

характеризується як високий, особливо в період скиду високомінералізованих

шахтних  вод  Кривбасу.  Це  спричиняє  негативний  вплив  на  стан  біоти  і

впливає на якість питної  та  зрошувальної  води.  Залишається актуальною і

проблема недостатніх пропусків з Каховського водосховища у нижній б’єф

греблі Каховської ГЕС у весняні та літні періоди, особливо у маловодні роки,

що негативним чином відображається на умовах розмноження і нагулу риб,

погіршує  екологічний  стан  пониззя  Дніпра.  До  найбільш  серйозних  і

потребуючих  негайного  вирішення  проблем  екологічного  характеру,  ми

відносимо:

 хімічне  забруднення  у  поєднанні  з  надзвичайно  високим  ступенем

зарегульованості течії;

 забруднення водойм стічними водами з недосконалих, а в ряді випадків

аварійних очисних споруд населених пунктів, можливе потрапляння у

водні  об’єкти  збуднику  сибірської  виразки  зі  скотомогильників,  що

відпрацювали  ресурсний  термін,  продуктів  розкладання  пестицидів

сільськогосподарського призначення з місць зберігання непридатних до

вжитку препаратів;

 наявність  берегоерозійних  процесів  Каховського  водосховища,  р.

Дніпро, Чорного та Азовського морів.

Основним джерелом питного водопостачання  області є підземні води.

Забезпеченість  питними  підземними  водами  одного  мешканця  регіону

становить в південно-західній  частині  області  2,3-5,5 м3 на добу, на решті

території – 0,2-0,6 м3 на добу (в середньому по Україні – 1,15 м3 на добу). 
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Проблема водозабезпечення населення з кожним роком поглиблюється

дефіцитом  питної  води,  а  невідповідність  ДСТУ  за  санітарно-хімічними

показниками  залишається  не  вирішеною  у  зв’язку  з  відсутністю

альтернативних джерел питного водопостачання (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Динаміка показника мінералізації питної води (в середньому

за свердловинами ВУВКГ, м. Херсон)

Що стосується стану атмосферного повітря області, то у 2009 році в

нього  викинуто  55,4  тис.  тон  забруднюючих  речовин,  у  тому  числі

стаціонарними  джерелами  забруднення  –  9,3  тис.  тон,  питома  вага

підприємств-забруднювачів  сільськогосподарського  профілю  –  27,9%.

Викиди  у  атмосферне  повітря  від  стаціонарних  джерел  забруднення  у

порівняні із попереднім роком збільшилися на 0,9% (рис. 2.7). Від усіх видів

автотранспорту (в т.ч.  сільськогосподарського) впродовж останнього року в

повітря надійшло 46,1  тис.  тон забруднюючих речовин,  що а  3,1  тис.  тон

(7,2%) більше ніж у попередньому році. На очисні споруди від стаціонарних
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джерел надійшло 3,08 тис. тон забруднюючих речовин, що становить 25,5%

від  загальної  кількості  забруднюючих  речовин,  що  утворилися  в  процесі

виробничої діяльності.  В процесі їх очищення уловлено 2,7 тис. тон, з них

71,1% (1,9  тис.  тон)  –  утилізовано.  У цілому, щільність  викидів  на  1  км2

території області  складає 2275,18 кг, що на 438,5 кг (23,9%) більше, ніж в

2008  році.  На  1  км2  території  обласного  центру  припадає  61,7  тони

забруднюючих речовин – така значна кількість пояснюється тим, що більша

частина  промислового  виробництва,  в  т.ч.  ВАТ «Херсоннафтопереробка»,

зосереджена в м. Херсоні. Зазначене підприємство залишається на сьогодні

головним  забруднювачем  повітря  в  Херсонській  області,  його  викиди

складають більше половини викидів шкідливих речовин в області  (5,2 тис.

тон  –  55,7%)  і  обласному  центрі  (75,4%)  від  стаціонарних  джерел

забруднення. Нижче нами наведена динаміка викидів забруднюючих речовин

в атмосферу по Херсонській області за всіма категоріями підприємств (в т.ч. і
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сільськогосподарських).

Рис.  2.7.  Динаміка  викидів  забруднюючих  речовин  у  атмосферу

підприємствами Херсонської області (тис. тон)

За даними Державного земельного кадастру, загальна площа земель

Херсонської області становить 2846,1 тис. га, з них 1969,7 тис. га займають

землі  сільськогосподарського  призначення,  431,3  тис.  га  –  землі  водного

фонду (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 

Структура землекористування Херсонської області

Земельні угіддя
Площа, тис. га

2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Загальна площа 2846,1 2846,1 2846,1 2846,1 2846,1

С.-г. угіддя 1969,8 1968,4 1968,8 1968,5 1969,7
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Рілля 1770,8 1772,5 1773,3 1775,1 1777,9
Багаторічні насадження 29,3 27,9 27,7 26,8 26,6

Сіножаті 9,5 9,5 9,5 9,5 9,3
Пасовища 160,2 158,5 158,3 157,1 155,9

Ліси та лісовкриті площі 151,1 151,1 151,1 151,1 151,1
Забудовані землі 69,6 69,8 69,8 71,2 70,5

Відкриті заболочені землі 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6
Без рослинного покриву 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Водний фонд 433,3 433,2 433,3 433,3 431,3

Ґрунтовий покрив області різноманітний (рис. 2.8): у північній частині

переважають чорноземи південні на лесових породах, на південь переходять

у каштанові ґрунти в комплексі  з солонцями, солончаками і солодями, а в

західній частині лівобережжя р. Дніпро та Дніпровського лиману знаходяться

Олешківські  піски.  Сучасне  землекористування  на  Херсонщині

характеризується великою часткою ріллі як від загальної площі області, так і

від  площі  сільськогосподарських  угідь.  При  середній  розораності

агроландшафтів на рівні 87%, деякі райони області, наприклад Іванівський,

Каланчацький, Нижньосірогозький, мають розораність більше 90%. За роки

економічної кризи стан лісових насаджень погіршився, відсутність належного

догляду в процесі лісо вирощування, несанкціоновані вирубки, лісові пожежі

та незадовільні темпи лісо відновлювальних робіт призвели до зменшення

площ лісових масивів, в тому числі і полезахисних лісосмуг. Загалом, ліси,

лісосмуги, чагарники займають лише 151,1 тис. га, що  становить лише 5,3%

території області (табл. 2.2).
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Рис. 2.8. Типи ґрунтів у Херсонській області

Таблиця 2.2

Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення захисних лісонасаджень, га

Лісовідновлювальні
роботи

Роки 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Лісорозведення,
лісовідновлення на

землях лісового фонду 
366 604 500 502 154 440 325 341

в т.ч. лісосіки 183 302 250 502 154 323 252 295
Створення захисних

лісонасаджень на
непридатних для

сільського господарства
землях

450 29 117 230 62 154 211 36

Створення
полезахисних лісових

смуг
221 10 258 120 49 71 51 71

Природні  пасовища,  площа  яких  зараз  складає  лише  7,9%  від

сільськогосподарських  угідь,  займають  прибережні  ділянки  морів,  річок,

балки.  Штучні  пасовища,  що  створювалися  на  зрошуваних  землях,  на

сьогодні через економічні міркування і катастрофічне скорочення зрошуваних

площ не мають широкого поширення.
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Що  стосується  поширення  процесів  водної  ерозії,  то  ця  проблема

набула  поширення  у  правобережних  північно-західних  районах,  на

лівобережжі  області  практично  відсутні  райони  з  інтенсивною  водною

ерозією.

Вітрова ерозія (дефляція)  – явище, досить типове для Херсонщини,

пилові  (піщані)  бурі  майже  щороку  відмічаються  на  території

Голопристанського та Цюрупинського районів. 

За даними Причорноморського державного геологічного підприємства

(м.  Одеса)  сучасний  стан  екзогенних  геолого-екологічних  процесів  на

території Херсонської області відображено в таблиці  2.3.

Таблиця 2.3

Розвиток деструктивних екзогенних процесів на Херсонщині 
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28,5 0,0004 0,0014 0,43 1,5 7,6 34 0,55 1,9

Зсуви  –  один  із  найнебезпечніших  процесів,  що  викликають

руйнування споруд, втрату цінних сільськогосподарських площ, ускладнюють

освоєння  територій  і  вимагають  значних  коштів  на  профілактичні  та

ліквідаційні заходи. На території області зсувні процеси відбуваються вздовж

ерозійних  схилів  Каховського  водосховища  та  Дніпровського  лиману.  В

області   зареєстровано  38  зсувів,  з  яких  найбільша  кількість  (25  зсувів)
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сформувалися  в  Білозерському,  Верхньорогачицькому  та

Нововоронцовському  районах.  На  забудованих  територіях  на  сьогодні

відмічається  18  зсувів,  загальна  площа  розповсюдження  зсувів  становить

0,45км2.

На  активацію зсувів,  окрім процесів  абразії,  впливає  прогресуючий

розвиток  процесу  підтоплення,  що  особливо  актуально  на  берегах

Дніпровського лиману (мис Станіслав), де 8 зсувів знаходяться в активному

стані, що може призвести до руйнування житлових і господарських будівель.

На  берегах  Каховського  водосховища  у  весняний  період  внаслідок

підйому  рівня  поверхневих  вод  очікується  активізація  зсувних  процесів  у

Великолепетиському і Вехньорогачицькому районах (додаток Д).

Абразія  (розмив  берегів)  –  один  з  найбільш руйнівних  геологічних

процесів, широко розповсюджених в межах області. Абразії зазнає берегова

смуга морів та лиманів довжиною більше 80 км та 245 км берегової смуги

Каховського  водосховища.  Найбільш  значних  втрат  (сотні  тисяч  м2/рік)

зазнають рекреаційно цінні території узбережжя морів та лиманів (табл. 2.4).

 

Таблиця 2.4

Стан абразійних процесів у Херсонській області

Водоймище 
Довжина абразійної берегової смуги, км

загальна
на забудованих

територіях
пов’язана з

розвитком зсувів
Чорне море 128 15 6

Азовське море 16 2 -
Каховське

водосховище
280 26 26

Загальна  ураженість  поверхневою  ерозією  районів  Херсонської

області складає 549 км2,  або 6,3% території області.  Найбільша ураженість

відзначена в Бериславському і Нововоронцовському районах (відповідно 245

і 91 км2, або 14,8 і 8,9% від площі районів).
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Враховуючи  ту  обставину,  що  ці  території  є  площами

сільськогосподарської діяльності, втрати родючих ґрунтів завдають суттєвих

економічних збитків землекористувачам.

Підтоплення є одним з найбільш актуальних негативних екзогенних

процесів Херсонської області. Процес підтоплення – підйом рівня ґрунтових

вод  до  критичного  положення,  що  сприяє  зміні  водно-фізичних  і  фізико-

механічних  властивостей  ґрунтів.  Критерієм  для  віднесення  площ  до

категорії підтоплених є глибина залягання рівня ґрунтових вод менше 2,5 м.

Процес  підтоплення  розвивається  під  впливом  природних  і  техногенних

факторів.  Природні  умови регіону  сприяють  формуванню ґрунтових  вод з

неглибоким заляганням їхнього рівня. 

Природно сформовані умови регіону при постійно діючих факторах –

геологічній будові і рельєфі, в умовах випадання суми річних атмосферних

опадів  близьких  до  середньо-багаторічної  норми  і  збалансованих  у

багаторічному плані (2-3 роки) – визначили стан водного балансу території

Херсонської області як близький до критичного. 

Зміна  водного  балансу  при  несприятливих  геологічних  умовах

території  призвела  до  різкого  погіршення  гідрогеологічного  стану  з

тенденцією  підйому  рівня  ґрунтових  вод  на  значній  території,  формуючи

процес підтоплення.

Поряд з природними факторами, причинами підтоплення, починаючи

з  60-х  років,  є  комплекс  техногенних  факторів,  що  обумовив  критичний

рівень  зміни  геологічного  середовища  в  результаті  інтенсивного  розвитку

зрошуваного землеробства, створення штучних водоймищ, будівництва доріг,

трубопроводів,  а  також  виникаючих  втрат  зрошувальної  води  з

комунікаційних  мереж,  низької  культури  експлуатації  зрошуваних  масивів

тощо. Вплив саме техногенних (штучних) факторів на екологічне середовище

і, зокрема, на розвиток процесу підтоплення в даний час стає визначальним. 

У  Херсонській  області  велика  зона  систематичного  підтоплення

розташована  на  північному  заході,  процесом  підтоплення  уражена  вся
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південна  частина  області,  право  -  і  лівобережна  пригирлова  частина  р.

Дніпро. Площа постійного підтоплення області – 7558 км2, або 34% від площі

області;  найбільш  потерпають  від  підтоплення  Новотроїцький,

Каланчацький,  Цюрупинський,  Великоолександрівський,  Генічеський,

Скадовський, Білозерський і Голопристанський райони – від 32 до 92% від

загальної площі районів. Значні площі водорозділів у південній та південно-

західній частинах є природно підтопленими; у південній частині підтоплення

розвивається під впливом господарської  діяльності.  Масштаби підтоплення

населених  пунктів  за  останні  роки  стали  загрозливими.  В  даний  час

підтоплені 137 населених пунктів і близько 50% території м. Херсона.

Флора Херсонської області налічує більше 1500 видів вищих рослин.

В  результаті  впливу  антропогенного  фактора  (в  першу  чергу  –  ведення

сільськогосподарського  виробництва)  ряд  видів  на  території  області  стали

рідкісними і зникаючими.  Відповідно до ступеня загрози їх існуванню, вони

включені  до  природоохоронних  документів:  Світового  Червоного  списку

(МСОП),  Європейського  Червоного  списку,  Червоної  книги  України,

Червоного списку Херсонської області. До різних природоохоронних реєстрів

включено  всього  127  видів  рослин,  а  саме:  7  видів  водоростей,  10  –

мохоподібних, 110 – вищих рослин (додаток Е).

Тваринний  світ  Херсонщини  багатий,  різноманітний  і  досить

вразливий  щодо  антропогенного  впливу.  Попередні  підрахунки  зоологів

дають  можливість  стверджувати,  що  на  території  області  безхребетних  –

близько 6 тис. видів, хребетних – понад 570 видів, з них до Червоної книги

України внесено відповідно 78 і 63 видів (додаток Ж).

Загальна площа мисливських угідь в Херсонській області у 2009 році

становила  2195,9  тис.  га.  Значне  занепокоєння  викликає  зниження

чисельності  рідкісних  мисливських  звірів,  навіть  тих,  які  занесені  до

Червоної книги України. Іхтіофауна області  представлена 16-ма основними

видами риб (додаток  З).  Гарантом забезпечення,  збереження  і  відтворення



112

генофонду  рослинного  та  тваринного  світу,  різноманіття  природних

екосистем є природно-заповідний фонд області.

Територія  об’єктів  природно-заповідного  фонду  області  займає

222190,1 га, що становить 78% площі області. Об’єкти природно заповідного

фонду Херсонщини:

 біосферний  заповідник   «Асканія-Нова»   ім.  Ф.Е.  Фальц-Фейна  –

загальна площа 33307 га, в т.ч. заповідна – 11054 га;

 Чорноморський біосферний заповідник – загальна площа 89129 га (в

Херсонській області 86388 га), в т.ч. заповідна – 70509 га;

 Азово-Сиваський  національний  природний  парк  –  загальна  площа

52154 га, в т.ч. заповідна – 38981 га;

 1 дендропарк загальнодержавного значення площею 183,2 га;

 7 заказників загальнодержавного значення загальною площею 22815 га;

 11 заказників місцевого значення загальною площею 26206,9 га;

 32 пам’яток природи і 12 парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

місцевого значення загальною площею 376 га;

  10 заповідних урочищ загальною площею 942 га.

2.3. Дослідження організаційно-економічних підходів формування

екологобезпечного розвитку АПК

На  сучасному  етапі  основним  стратегічним  завданням  регіону  є

реалізація  політики  економічного  зростання,  на  перехідному  етапі  якого

максимальна  увага  законодавчої  та  виконавчої  влади,  органів  місцевого

самоврядування,  громадськості  має  приділятись  утвердженню  в  економіці

найбільш сприятливого інвестиційно-інноваційного середовища.

За  2009  рік  інвестиції  в  основний  капітал  підприємствами  та

організаціями  усіх  форм  власності  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування

склали  886,5  млн.  гривень,  що  на  40%  більше  ніж  за  2008  рік.  Як  і  в

попередні роки, основним джерелом фінансування продовжують залишатися
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власні  кошти  підприємств  та  організацій,  які  складають  понад  60%  від

загального  обсягу,  незначним  залишається  фінансування  інвестицій  в

основний капітал з бюджетів усіх рівнів (близько 10% від загального обсягу)

[177].

У 2008  році  в  економіку  області  іноземними інвесторами  вкладено

11,1 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 7,7% більше ніж у 2009 році.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в область з початку інвестування (1994

рік)  становить 72,7  млн.  дол..  США (64,0  дол.  США на одного мешканця

області).

Найбільше іноземних інвестицій в області  вкладено у підприємства

промисловості (майже  66%  до  загального  обсягу  по  області),  торгівлю

(14,8%), сільське господарство та пов’язані з ним послуги (7,1%), транспорт

(4,1%) [177].

Впродовж 2000-2008 років в області спостерігається тенденція росту

інноваційної активності  промислових підприємств. Частка підприємств, які

впроваджували  інновації (в  тому  числі  і  у  природоохоронній  сфері),  в

загальній кількості обстежених у 2000 році сягала 13,2%, у 2005 – 16,0%, у

2008 – 16,8%. У 2009 році частка підприємств, які впроваджували інновації,

скоротилась та дорівнює 10,2%.

Найбільш поширеним напрямом інноваційної діяльності, як і раніше,

залишається  оновлення  продукції,  чим  у  2009  році  займалися  95%

інноваційно  активних  підприємств,  або  9,6%  від  загальної  кількості

промислових підприємств.

У 2009  році  питома  вага  підприємств,  що здійснювали  інновації,  у

легкій промисловості становила 18,2%, машинобудуванні – 14,6%, харчовій

промисловості – 12,6%, сільському господарстві – 6,3%. Обсяг реалізованої

інноваційної продукції у звітному періоді склав 108,3 млн. гривень, або 4,6%

загального обсягу реалізованої промислової продукції.

Одночасно  мають  місце  певні  недоліки  та  проблемні  питання,  які

стримують  інвестиційно-інноваційний  розвиток  в  області.  Насамперед,  це
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недостатня обізнаність потенційних інвесторів про можливості Херсонщини;

недосконалість  залучення  фінансово-кредитних  установ  до  процесу

інвестування  та  кредитування,  а  саме:  інноваційної  діяльності;

нерозвиненість  інфраструктури  інвестиційно-інноваційного  процесу,

включаючи  системи  інформаційного  забезпечення,  техніко-економічної

експертизи, сертифікації і просування розробок, підготовки та перепідготовки

кадрів та виробничо-технологічної підтримки.

Вирішення цих проблемних питань є  головною метою регіональної

програми  активізації  інвестиційно-інноваційної  діяльності  на  2010-2012

роки.

Реалізація  завдань,  поставлених  програмою,  дозволить  поширити

інформацію  серед  вітчизняних  та  іноземних  інвесторів  про  потенційні

можливості  підприємств,  організацій та установ області,  досягти суттєвого

розвитку, створити позитивний інвестиційний імідж та  сприяти залученню

інвестицій  в  економіку  області  для  забезпечення  сталого  економічного

зростання та підвищення життєвого рівня населення.

Актуальним завданням економічного розвитку Херсонської області є

активізація  інвестиційно-інноваційної  діяльності  та  значне  нарощування

обсягів  інвестицій.  Збільшення  притоку  інвестицій  повинно  бути

пріоритетним  напрямом  діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади  та

органів місцевого самоврядування.

В  2009  році  створення  сприятливого  ділового  клімату  в  регіоні

забезпечило підтримку високих темпів економічного зростання, які відбулися

в  основному  за  рахунок  збільшення  валової  продукції  сільського

господарства  –  на  46,7%,  обсягів  роздрібного  товарообороту  –  на  16,2%,

обсягів  виробництва  продукції  (робіт,  послуг)  в  порівнянних  цінах

підприємств  харчової  та  переробної  промисловості  –  на  12,5%,  обсягів

будівництва – на 23,7%, встановилася динаміка зростання рівня заробітної

плати – на 29,8%.
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Для  підтримки  сталого  економічного  зростання  області  набувають

пріоритетності  регіональні  програми  спрямовані  на  реалізацію  основних

напрямів розвитку інвестиційно-інноваційної інфраструктури.

Регіональна програма активізації інвестиційно-інноваційної діяльності

на 2010-2012 роки базується на вимогах Законів України «Про інноваційну

діяльність»,  «Про пріоритетні  напрями інноваційної  діяльності  в  Україні»,

Стратегії  економічного  та  соціального  розвитку  України  «Шляхом

європейської інтеграції» на 2004-2015 роки, Програми дій Уряду, постанови

Кабінету  Міністрів  України  від  28  грудня  2001  року  №  1801  «Про

затвердження  Програми  розвитку  інвестиційної  діяльності  на  2002-2010

роки».

Основною метою програми є створення привабливого інвестиційного

клімату  та  розвитку  інфраструктури  інвестиційної  діяльності  для

забезпечення сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня

населення.

Вона також спрямована на:

 об’єднання  зусиль  органів  державної  влади  на  місцях,

підприємств  та  установ,  незалежно  від  форм  власності,  для  залучення

інвестицій в економіку області;

 створення системи координації взаємодії органів державної

влади, підприємств, установ, банків, консалтингових та інформаційних фірм

для залучення інвестицій;

 надання  інформації  вітчизняним  та  іноземним  інвесторам

про потенційні можливості підприємств, організацій та установ області;

 раціональне  використання  інвестиційних  і  кредитних

ресурсів;

 підвищення конкурентоспроможності підприємств області та

їх продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
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 розробка інвестиційних та інноваційних програм, проектів,

пропозицій  для  залучення  інвестицій  на  технічне  переобладнання

підприємств машинобудування з метою випуску продукції кінцевого циклу;

 освоєння  нових  технологій  і  стабілізацію  роботи

підприємств області;

 підвищення  привабливості  для  інвесторів  великих

підприємств області шляхом проведення їх реструктуризації;

 розвиток малого та середнього бізнесу, сприяння створенню

інноваційних підприємств.

Ресурсне  забезпечення  інвестиційних  проектів  –  ключова  проблема

місцевої  влади.  Останніми  роками  забезпечення  інвестиційної  діяльності

характеризується  незначним  обсягом  фінансування  інвестицій  в  основний

капітал  з  бюджетів  усіх  рівнів  (близько 10% від  загального обсягу),  що є

наслідком напруженого стану внутрішніх фінансових ресурсів і відсутності

достатніх  механізмів  для  залучення  коштів  з  недержавних  джерел

фінансування. 

Спостерігається  зростання  довіри  до  банківських  установ,

фінансування капітальних вкладень за рахунок кредитів банків та інші позик

має сталу тенденцію до зростання та становить майже 16%.

Важливою характеристикою інноваційного зростання та інвестиційної

привабливості  в країнах з розвинутою ринковою економікою є фондовий і

грошово-кредитний ринки. За станом на 01 січня 2009 року в області діє 348

банківських установ, з них 43 дирекції, відділення, філії комерційних банків

та 305 безбалансових відділень.

Сукупні зобов’язання банківських установ в основному сформовані з

коштів клієнтів – 63,8%, банківських установ своєї системи – 33,2%, інших

зобов’язань – 3%.

За  2008  рік  банківськими  установами  області  надано  кредитів  на

загальну  суму  2580,8  млн.  грн.,  що  на  65,8%  менше  ніж  за  2007  рік.

Середньозважена  процентна  ставка  по  наданих  кредитах  у  національній
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валюті за грудень 2008 року склала 21,1%, у вільноконвертованій валюті –

14,1%.

За  видами  економічної  діяльності  надані  кредити  розподіляються

наступним  чином:  суб’єктам  господарської  діяльності  надано   88,6%  від

загального обсягу наданих позик, у т.ч. в торгівлю – 56%, на виробництво та

обробку – 19,7%, сільське господарство – 5,8%, транспорт – 2,4%, інші види

економічної діяльності – 1,8%; фізичним особам – 11,4%.

Слід  зазначити,  що  неможливо  здійснити  повний  аналіз  стану

інвестиційно-інноваційної  діяльності  та  визначити  основні  напрямки

розвитку економіки регіону без урахування екологічної ситуації.

Через  економічні  негаразди  у  сільськогосподарському  виробництві

родючість  ґрунтів  не  підтримується  внесенням розрахункових (балансовий

метод)  норм  органічних  та  мінеральних  добрив.  У  більшості  господарств

порушуються сівозміни, застосування науково обґрунтованих агротехнічних

прийомів  землеробства,  основи  раціонального  землекористування  замінено

принципом «виходячи з можливого».

У поливні періоди останніх років вода з Каховського водосховища та

р.  Інгулець  стабільно  має  значення  слабо  лужної,  що  призводить  до

утворення  в  ґрунтових  розчинах  нормальної  та  бікарбонатної  соди,  а  в

кінцевому підсумку – до подальшого солонцювання та содового засолення

ґрунтів.  Площа  засолених  земель  складає  266,0  тис.  га,  з  них  вторинне

засолення зазнали 38,7 тис. га, а солонцюватих – 786,6 тис. га [90].

На  стан  земельних  ресурсів  негативно  впливають  процеси

підтоплення.  Площа постійного підтоплення області  складає 7558 км2,  або

34% від загальної площі області. Масштаби підтоплення населених пунктів

за останні роки стали загрозливими [89].

Потенційну  загрозу  екологічній  ситуації  в  області  спричиняють

відходи промислових підприємств, підприємств комунального та сільського

господарств. На 01 січня 2008 року в сховищах організованого складування

та на територіях підприємств зберігалося 124,6 тис тон токсичних відходів.
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До основних проблем інвестиційного розвитку сільськогосподарського

виробництва в сфері природозбереження, на наш погляд, слід віднести:

 недосконалий  механізм  фінансового  забезпечення  інвестиційних

програм;

 високий  ступінь  морального  та  фізичного  старіння  основних

виробничих фондів в АПК;

 важкий  фінансовий  стан  підприємств  і  відсутність  ефективного

менеджменту;

 недостатній ступінь залучення суб’єктів середнього та малого бізнесу в

якості інвесторів в АПК;

 нерозвиненість  інфраструктури  інвестиційного  процесу,  включаючи

системи інформаційного забезпечення, техніко-економічної експертизи,

сертифікації  і  просування  розробок,  підготовки  та  перепідготовки

кадрів та виробничо-технологічної підтримки;

 недосконалість  законодавчо-правового  забезпечення  процесу

інвестування природоохоронної діяльності.

До основних пріоритетів стратегічної інвестиційної політики в галузі

АПК регіону на сьогоднішній день, вважаємо, слід віднести наступні:

1) підвищення  конкурентоспроможності  продукції  агропромислового

сектору  області  на  державному  ринку  с.-г.  продукції   за  рахунок

екологічної чистоти;

2) формування  системи  раціонального  та  збалансованого  використання

земельних, лісових та водних ресурсів області;

3) ліквідація існуючих і запобігання утворенню потенційних екологічних

негараздів; 

4) розробка та впровадження прогресивних та інноваційних технологій і

технічних  засобів,  що  забезпечуватимуть  випуск  високоякісної

екологічно безпечної харчової продукції за мінімальних витрат енергії,

сировини, матеріалів і праці;
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5) затвердження  міжнародних  систем  безпеки  харчових  продуктів  і

продовольчої  сировини,  управління  якістю,  екологічної  безпеки,

міжнародних  стандартів  серії  ISO,  адаптованої  до  вимог  ЄС

нормативної бази у сфері стандартизації та сертифікації;

6) розвиток курортно-рекреаційного комплексу та зеленого туризму;

7) залучення  до  процесу  виробництва  сільськогосподарської  продукції

нових,  нетрадиційних  та  відновлювальних  джерел  енергії,  новітніх

ресурсозберігаючих технологій;

8) визначення та кадастрування джерел альтернативних видів енергоносіїв

в області.

На  сьогодні  найбільш  прогресивною,  прозорою  і  дієвою  формою

організації  адресного  інвестування  екологобезпечного  агровиробництва  є

регіональні програми. 

Нижче  нами  наведені  основні  принципи  комплексних  регіональних

програм, що на сьогоднішній день впроваджуються в Херсонській області і

тим  чи  іншим  чином  регламентують  екологобезпечність

сільськогосподарського виробництва регіону. 

Так,  реалізація «Комплексної програми розвитку меліорації земель і

поліпшення екологічного стану  зрошуваних угідь  у  Херсонській  області  в

2001-2005  роках  і  прогноз  до  2010»  [90]  року  дасть  змогу  підвищити

ефективність  використання  меліорованих  земель  і  зберегти  гарантоване

джерело  виробництва  сільськогосподарської  продукції,  зупинити  розвиток

негативних  тенденцій  в  галузі,  відновити  меліоративні  системи,  які  не

втратили  свого  потенціалу,  поліпшити  їх  технічний  стані  підвищити

технологічний  рівень,  поліпшити  екологічний  стан   зрошуваних  угідь  і

територій, що перебувають у зоні їх впливу.

Економічні  обставини,  що  мають  місце  в  країні  останнім  часом,

негативним  чином  вплинули  на  стан  меліорації  земель:  повністю

припинилося  нове  водогосподарське  і  меліоративне  будівництво,

реконструкція водогосподарських систем і об’єктів.
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Збудована на початку 60-х років минулого століття Краснознам’янська

зрошувальна  система  технічно  і  морально  застаріла,  має  вкрай  низький

рівень водозабезпеченості, значні фільтраційні втрати води. Це призводить до

суттєвого погіршення екологічного стану земель у  зоні її дії.

Через  відсутність  фінансування  впродовж  майже  всього

пострадянського  періоду  фактично  не  здійснюється  оновлення  парку

меліоративних  машин  і  механізмів,  унаслідок  чого  понад  90%  з  них  уже

відпрацювали  нормативний  термін,  що  суттєво  позначається  на  обсягах

виконання  комплексу  ремонтно-експлуатаційних  заходів.  Вкрай

незадовільним залишається стан дренажної системи у зоні дії зрошувальних

масивів,  на  площі   148,2  тис.  га  вони  перебувають  у  аварійному стані.  У

процесі  впровадження  ринкових  відносин  в  аграрному  секторі  області

відбулася кардинальна зміна категорій землекористувачів – на сьогодні 97%

серед них становлять розрізнені групи власників земельних часток (паїв) та

фермерські господарства,  що, природно, не кращим чином позначається на

стані меліоративних мереж. Очевидним є висновок,  що лише технологічна

цілісність  цих  систем  дасть  змогу  дотримуватися  науково  обґрунтованих

сівозмін  з  максимальною  віддачею.  Незадовільний  фінансовий  стан

більшості  сільськогосподарських  виробників  призводить  до  деградації

внутрішньогосподарських меліоративних систем, на зрошувальних мережах

виходять  з  ладу  запірно-регулююча  арматура  та  трубопроводи.  Ці  та  інші

тенденції  спричинили  виникнення   комплексу  проблем,  розв’язання  яких

неможливе без державної підтримки.

Пріоритетними завданнями зазначеної програми є:

- забезпечення  сталого  та  надійного  функціонування  наявних

меліоративних  систем,  що  перебувають  у  задовільному  технічному

стані  і  не  відпрацювали  свого  нормативного  терміну,  шляхом

проведення  ремонтно-експлуатаційних  робіт  у  повному  обсязі  на

міжгосподарській  та  внутрішньогосподарській  мережі,  забезпечення

безперебійного  енергопостачання  в  обсягах,  необхідних  для
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здійснення  поливів  та  водовідведення  згідно  технологічних  вимог,

удосконалення  структури  управління  зрошувальними  системами  як

технологічно  цілісними  об’єктами,  матеріально-технічного  та

кадрового забезпечення служби експлуатації;

- відновлення функціонування меліоративних систем, що перебувають у

незадовільному технічному стані, але ще не втратили свого потенціалу,

шляхом  реконструкції  та  технічного  переоснащення

внутрішньогосподарської  мережі,  що  не  потребує  значних

капіталовкладень,  та  шляхом  поліпшення  технічного  стану

водоприймачів і каналів водовідвідної мережі осушувальних систем з

дотриманням  вимог  енерго-   та  ресурсозбереження,  екологічної

безпеки;

- закінчення спорудження недобудованих меліоративних систем;

- урахування  особливостей  приватизації  земель  на  території,  де

споруджено  меліоративні  системи,  ведення  обліку  води,  спожитої

землекористувачами;

- підвищення  екологічної  безпеки  зрошення  та  поліпшення  еколого-

меліоративного стану зрошуваних земель за рахунок створення умов

для  оптимального  водовідведення  шляхом  забезпечення  надійної

роботи  діючих  колекторно-дренажних  систем  та  будівництва

дренажних  систем  для  захисту  населених  пунктів  і

сільськогосподарських угідь від підтоплення;

- організація  робіт  з  проведення  ремонту,  відновлення  наявної

дощувальної і меліоративної техніки на основі використання власної

промислово-виробничої  бази  шляхом  збільшення  обсягів  та

розширення номенклатури вузлів і запасних частин, застосування яких

дасть змогу знизити матеріало- та енергоємність дощувальних машин,

подовжити терміни ї експлуатації. Забезпечення зрошувальних систем

новою  поливною  технікою  передбачається  досягти  шляхом

відновлення виробництва раніше освоєних типів дощувальних машин
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низьконапірної  модифікації  та  організації  серійного  виробництва

нових типів таких машин на вітчизняних підприємствах;

- зниження  матеріало- та енергоємності меліоративних систем і споруд

шляхом  зменшення  напірності  насосних  станцій  та  дощувальних

машин,  переведення  частини  зрошувальних  систем  на  застосування

поверхневого поливу та мікрозрошення, оптимізації енергопостачання

і  проведення  поливів  на  основі  переважного  застосування

водозберігаючих  та  ґрунтозахисних  режимів  зрошення,  здійснення

комплексу  протифільтраційних  заходів,  проведення  реконструкції  та

ремонту  трубопровідної  мережі  переважно  із  застосуванням

неметалевих труб;

- розробка  та  впровадження  механізму  державної  підтримки  і

регулювання  взаємовідносин  у  галузі  меліорації  та  умов

господарювання на меліорованих землях;

- стимулювання державою раціонального використання  меліоративних

земель;

- збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях

шляхом своєчасного проведення комплексу агротехнічних заходів;

- поетапне  нарощування  меліоративного  фонду  шляхом  будівництва,

переважно  за  рахунок  коштів  землекористувачів,  у  регіонах  з

розгалуженою  системою  діючих  магістральних  та  розподільчих

міжгосподарських  каналів  або  невеликих  за  площею  зрошувальних

систем з локальним водозабором.

Виконання  програми  передбачається  здійснювати  поетапно:  перший

етап  (2001-2005  роки)  і  другий  етап  (2006-2010  роки).  На  першому  етапі

реалізації програми передбачалося :

 завершити будівництво зрошувальних систем на площі 4,7 тис. га;

 провести  реконструкцію  меліоративних  систем,  що  перебувають  у

незадовільному технічному стані, але не втратили свого потенціалу, та

поліпшити екологічний стан меліорованих угідь на площі 38,5 тис. га;
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 забезпечити захист 22 населених пунктів у зоні впливу меліоративних

систем та здійснити будівництво дренажних колекторів на територіях,

що не забезпечені інженерними системами водовідведення.

Виконання  завдань  програми  на  першому  етапі  передбачалося

здійснювати  в  першу  чергу  в  районах,  де  високопродуктивне  сільське

виробництво неможливе без здійснення меліорації земель.

На другому етапі прогнозувалося:

 завершити будівництво зрошувальних систем на площі 15 тис. га;

 виконати  реконструкцію  меліоративних  систем,  що  перебувають  у

незадовільному технічному стані, але не втратили свого потенціалу, та

поліпшити екологічний стан меліорованих угідь на площі 50 тис. га;

 забезпечити працездатність наявного парку поливної техніки.

Усі  заходи,  пов’язані  з  реконструкцією  зрошувальних  систем  та

поліпшенням  екологічного  стану  зрошуваних  земель,  із  завершенням

будівництва  зрошувальних  систем,  та  захист  населених  пунктів  і

сільгоспугідь від підтоплення ґрунтовими водами повинні здійснюватися як

на основі  цієї  програми, так і  галузевих,  місцевих (районних)  екологічних

програм  за  рахунок  коштів  державного  та  місцевого  бюджетів,

позабюджетних фондів, власних коштів господарських організацій усіх форм

власності. 

На  виконання  завдань  програми  на  період   2001-2005  роки,за

орієнтовними  підрахунками,  необхідно  126,6  млн.  грн.,  у  тому  числі  з

державного бюджету – 86,6 млн. грн., кошти сільгоспвиробників  – 40 млн.

грн.;  на  2006-2010  роки  –  205,05  млн.  грн.,  в  тому  числі  за  джерелами

фінансування 141,1 і 63,95 млн. грн. відповідно. 

Механізм фінансування програми повинен базуватися на дотриманні

законодавчих  та  нормативно-правових  актів  України,  цілеспрямованому

використанні  коштів  державного  бюджету  і  коштів  сільгоспвиробників  та

інвесторів.  Координація  і  контроль  за  виконанням  заходів  програми

покладається  на  обласне  виробниче  управління  меліорації  та  водного
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господарства.  Щороку,  під  час  формування  проектів  обласної  програми

розвитку  меліорації  земель,  уточнюються  обсяги  та  джерела  фінансування

(табл. 2.5, додаток К).

Таблиця 2.5

Завдання щодо реконструкції зрошувальних систем та поліпшення екологічного стану

зрошуваних земель, захист населених пунктів від підтоплення ґрунтовими водами в

Херсонській області на період 2001-2005 років та прогноз до 2010 року

Район Джерело фінансування
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1 2 3 4 5 6
1. Реконструкція зрошувальних систем. 

Всього по області
держбюджет 

тис. га 38,5 50 88,5
тис. грн. 38500 50000 88500

кошти с.-г. виробників тис. грн. 19250 25000 44250

2. Поліпшення стану зрошуваних земель.

Всього по області
держбюджет 

тис. га 4,018 - 4,018
тис. грн. 4018 - 4018

кошти с.-г. виробників тис. грн. 2009 - 2009

3. Завершення будівництва зрошувальних систем.

Всього по області
держбюджет 

тис. га 4,7 15 19,7
тис. грн. 9400 30000 39400

кошти с.-г. виробників тис. грн. 4700 15000 19700

4. Захист від підтоплення населених пунктів.

Всього по області держбюджет
населених пунктів 22 22 44

тис. грн. 6600 6600 13200

Згідно  паспортизації  джерел  та  об’єктів  сільськогосподарського

водопостачання, що проводилася ЗАТ «Херсонводпроект», стан більшості з

них  визнано  як  незадовільний:  підземні  води  в  районах,  де  споживачі

користуються  привізною  водою,  є  високо  мінералізованими  або  мають

надмірний  вміст  заліза  та  інших  домішок,  тобто  вода  є  непридатною  до

споживання. 
Так, у 40 селах Бериславського району, 50 – Великоолександрівського

району, 32 – Високопільського та 39 – Каховського районів вода не відповідає

санітарним  вимогам  через  високу  мінералізацію.  Підвищена  кількість
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сульфатів, хлоридів,  нітратів не дає можливості використовувати її в якості

питної, тому в області понад 13 тис. чоловік користуються привізною водою.
Рівень  водопостачання  сільських  населених  пунктів  залишається

незадовільним,  незважаючи  на  заходи,  які  вживаються  останніми  роками

центральними і місцевими органами виконавчої влади для розв’язання даної

проблеми.  В  зв’язку  з  цим  була  розроблена  «Комплексна  програма

першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються

привізною водою, централізованим водопостачанням у Херсонській області в

2001-2005 роках і прогноз до 2010 року».
У  ході  виконання  Програми  водопостачання  сільських  населених

пунктів  на  1992-2000  роки  передбачалося  налагодити  гарантоване

водопостачання у 243 населених пунктах області і з цією метою побудувати

1006  км  магістральних  водогонів,  1366  км  розвідної  мережі,  1270  км

локальних водопроводів, 680 км водозабірних свердловин. Через ускладнення

економічних умов у державі завдання даної програми не виконані. 
Із  п’яти  групових  водопроводів  розпочато  будівництво   тільки

Іванівського  групового  водопроводу,  перший  пусковий  комплекс  котрого

подає питну воду у 5 населених пунктів. 
У 1997 році, через відсутність фінансування, будівництво припинено;

практично не споруджувалися у селах системи побутової каналізації. З метою

запобігання  загрози  біологічно-генетичної  деградації  населення  області,

викликаної  погіршенням  екологічного  стану  та  якості  поверхневих  і

підземних  вод,  ліквідації  причин  поширення  захворювань,  погіршення

епідеміологічної  ситуації  та  стримування  в  окремих  районах  розвитку

господарської  діяльності  через  незадовільний  стан  систем  водопостачання

розроблена дана програма. Її мета – налагодження належного водопостачання

сільських  населених  пунктів,  що  користуються  привізною  та  неякісною

водою, для створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення.

До основних цілей слід віднести наступні:
 створення умов для екологічно безпечного проживання населення;
 зменшення  матеріальних  витрат  на  будівництво  та  реконструкцію

існуючих джерел водопостачання;
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 створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури населених

пунктів;
 екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до

довкілля.
Обсяги  та  складність  цих  завдань  зумовлюють  поетапність  їх

виконання:
І  етап  –  невідкладні  першочергові  заходи  на  2001-2005  роки

(забезпечення  якісною  питною  водою  населених  пунктів  Іванівського

групового водопроводу, що має бути добудований, а також будівництво нових

систем  водопостачання,  на  які  вже  розроблено  техніко-економічні

розрахунки).
ІІ  етап  -   першочергові  заходи  на  2006-2010  роки  (налагодження

питного водопостачання 17 населених пунктів, які не мають власних джерел

якісної питної води, а також продовжити створення водопровідних систем у

комплексі з водовідведенням з метою створення умов для подальшої роботи у

цьому  напрямку   після  2010  року).  Заходи,  розроблені  на  виконання  цієї

програми,  здійснюються  за  рахунок  коштів  державного  бюджету, а  також

позабюджетних фондів, власних коштів господарських організацій усіх форм

власності. Загальну вартість заходів, передбачених програмою на 2001-2010

роки, визначено з урахуванням як соціальних, так і фінансово-економічних

можливостей держави. З усієї суми коштів – 58,1 млн. грн. на 2001-2005 роки

було передбачено  25,6  млн.  грн.  До найбільш інвестиційномістких  заходів

впродовж 2001-2010 років слід віднести наступні: 
 продовження  будівництва  Іванівського  групового  водопроводу  –  16,8

млн. грн.;
 будівництво і реконструкція локальних водопроводів – 9,5 млн. грн.;
 будівництво Нижньосірогозького групового водопроводу – 15 млн. грн.;
 будівництво локальних систем каналізації – 5,5 млн. грн.;
 науково-технічне забезпечення – 1,3 млн. грн. (додаток Л).

Механізм фінансування та реалізації  програми повинні ґрунтуватися

на наступних принципах: дотримання вимог законів та інших нормативно-

правовових актів, що діють в Україні; цілеспрямованого використання коштів

державного та  місцевого  бюджетів,  а  також коштів  господарств  та  інших
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джерел  фінансування;  створення  системи  організаційно-управлінських

заходів. 

Незважаючи на спад промислового виробництва, що спостерігається

останнім  часом,  екологічна  ситуація  в  Херсонській  області  залишається

напруженою. В області налічується 262 підприємства, що здійснюють викиди

забруднюючих  речовин  в  атмосферу.  Впродовж  2009  року  в  повітря

Херсонщини  надійшло  8,7  тис.  тон  забруднюючих  речовин.  Найбільше

викидів здійснили підприємства м. Херсона – 6,65 тис. тон.

Залишається  не  вирішеною  проблема  по  переробці  відходів.  Не

налагоджено  їх  сортування  в  місцях  приймання  та  відсутнє  залучення

підприємств-переробників,  пошук  суб’єктами  господарювання  технологій

переробки  відходів,  виділення  коштів  на  рекультивацію  земель  після

закінчення експлуатації звалищ. 

У  населених пунктах  області  накопичено  832  тони непридатних  та

заборонених  до  використання  хімічних  засобів  захисту  рослин,  що

небезпечно для довкілля і здоров’я населення.

Ситуація із забезпеченням населення області якісною питною водою є

найскладнішою  на  півдні  України.  Водозабірні  споруди  та  водопровідні

мережі  наднормативно  зношені,  через  це  втрачається  до  40%  води,  що

транспортується. Внаслідок реорганізації сільськогосподарських підприємств

залишилися безгосподарними 800 артезіанських свердловин.

Одним із факторів прояву деградації земель в області є ерозія ґрунтів.

Високий  ступінь  розораності  території,  посушливий  клімат  з  частими

суховійними вітрами призводить до вітрової ерозії, а в районах з вираженим

рельєфом  поширена  інтенсивна  водна  ерозія  ґрунтів.  Площа  змитих

сільськогосподарських угідь складає 264,3 тис. га, що становить 13,4% від їх

загальної площі. Площа дефляційно небезпечних земель складає  1689,3 тис.

га,  або  86,8%  від  площі  сільськогосподарських  угідь.  Інтенсивне

використання  земель  призводить  до  значних  щорічних  втрат  гумусу  (в

середньому  по  області  вони  складають  1,38  т/га),  які  не  компенсуються
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внесення органічних добрив та гуміфікацією рослинних залишків. Близько 28

тис. га сильнозмитих земель потребують виведення з сільськогосподарського

використання. 

У зв’язку з вищезазначеним, екологічними службами та науковцями

області  була  розроблена  і  впроваджується  «Програма  поліпшення

екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в Херсонській

області «Екологія – 2010», основною метою якої є забезпечення  екологічно

безпечних умов життєдіяльності населення, зменшення антропогенного тиску

на довкілля, відновлення природного середовища Херсонської області.

Основні завдання програми:

 зменшення  забруднення  довкілля  в  результаті  техногенного

навантаження,  зумовленого  сталою  тенденцією  до  зростання

промислового та сільськогосподарського виробництва в області;

 збереження та відновлення природних ресурсів, родючості земель;

 розвиток  та  розширення  територій  природно-заповідного  фонду

області.

Пріоритетними  напрямками  реалізації  зазначеної  програми  ми

вважаємо наступні:

 охорона поверхневих і підземних вод;

 охорона повітря та земельних ресурсів;

 збереження та відновлення лісонасаджень;

 недопущення  забруднення  довкілля  промисловими,

сільськогосподарськими та побутовими відходами;

 розвиток та розширення територій природно-заповідного фонду;

 відтворення і охорона рибних запасів та біоресурсів;

 природоохоронна, просвітницька та виховна діяльність.

Виконання заходів програми передбачене впродовж 2006-2010 років,

виконавцями є органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої
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влади, промислові та сільськогосподарські підприємства, установи природно-

заповідних об’єктів.

Організаційне  забезпечення  здійснюється  Державним  управлінням

екології та природних ресурсів в області.

Фінансування програми відбувається за рахунок Державного бюджету

України, обласного і  місцевого фондів охорони навколишнього природного

середовища,  міжнародних  екологічних  фондів,  а  також  залучення  коштів

підприємств, установ і організацій різних форм власності та фізичних осіб (за

їх згодою).

Для фінансування заходів програми потрібні кошти в обсязі приблизно

2666,469 млн. грн. в цінах 2005 року (додаток М).

Херсонська область  розташована у південній частині  Степової  зони

України, яка характеризується дуже посушливими кліматичними умовами, де

середня  кількість  опадів  за  рік  становить  373,4  мм,  температура  повітря

10,1°С, а витрати вологи на випаровування становлять 750-850 мм. Невелика

кількість опадів при значному надходженні теплових ресурсів призводить до

того,  що  ведення  землеробства  знаходиться  на  межі  постійного  ризику, а

врожайність  культур коливається в широких межах. Зменшення негативного

впливу  ґрунтової  і  повітряної  посухи  на  продукційні  процеси  культур,

оптимізація  умов  їх  вирощування,  максимальне  використання  надходжень

сонячної радіації, генетичних можливостей сортів, родючості ґрунтів, добрив

та інших агроресурсів у Херсонській області може бути досягнуто тільки за

рахунок зрошення.

Поливні землі області є страховим фондом стабільного виробництва

сільськогосподарської продукції, особливо у посушливі та гостропосушливі

роки.   На   зрошуваних   землях   до   90-х   років,   коли   потенціал

зрошення  використовувався  на  повну  потужність,  стабільно  отримувалося

понад 46% валової продукції рослинництва, у тому числі виробництво зерна,

становило 28,6%, овочів - 86,6, кормових - 63,1, технічних культур - 25,8% до

загального обсягу виробництва. З початком реформування аграрного сектора



130

економіки обсяг використання зрошення поступово скорочувався і у 2001 р.

становив 116 тис. га. В останні роки процес скорочення площ поливу вдалося

зупинити  і  перейти  до  нарощування  обсягів  використання  зрошення  -  до

285,0  тис.  га  у  2010  р.  Водночас  повністю  використати  агроресурсний

потенціал області і забезпечити виробництво сільськогосподарської продукції

в  обсягах,  достатніх  для  бездотаційного  розвитку  її  аграрного  комплексу,

можливо  лише  за  умови  відновлення  високоефективного  використання

зрошуваних земель на всій площі.

Вирішення цього завдання зумовлює також необхідність поліпшення

умов життєдіяльності сільського населення в частині їх захисту від процесів

шкідливої  дії  вод  -  підтоплення  ґрунтовими  та  затоплення  поверхневими

водами. Втілення у життя зазначених пріоритетів зумовило розробку досить

важливої  для  народногосподарського  комплексу  регіону  «Комплексної

програми  розвитку  зрошення  та  поліпшення  екологічного  стану

сільськогосподарських  угідь  і  сільських  населених  пунктів  Херсонської

області  на період до 2015 року».

Метою програми є відновлення ролі меліорованих земель Херсонської

області  у  продовольчому  та  ресурсному  забезпеченні  держави  на  основі

зменшення  залежності  сільськогосподарського  виробництва  від

несприятливих  природно-кліматичних умов, поліпшення екологічного стану

сільських  територій  та  умов  проживання  сільського  населення.  Реалізація

Програми дозволить перетворити Херсонську область в регіон гарантованого

та  стабільного  виробництва  сільськогосподарської  продукції  в  обсягах,

необхідних для задоволення власних та загальнодержавних потреб, створити

в  її  межах  екологічно  чисті  сировинні  зони,  покращити  екологічний  стан

зрошуваних земель на площі 16,0 тис. га, та захистити від шкідливої дії вод

94 населених пункти.

Виконання завдань програми також дозволить:

• запобігти  руйнації  інфраструктури  населених  пунктів  (водопостачання,

тепломережі, школи, дитячі садки, лікарні та інші соціальні об'єкти);
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• збільшити кількість робочих місць для жителів сільської місцевості;

• створити сировинну базу для переробних підприємств, що спеціалізуються

на виробництві біоетанолу, біодизелю, соєвої олії тощо;

• покращити    екологічний    стан    та    умови    проживання    населення    в

Приморській та Присиваській зонах.

Потенційні можливості зрошення в сучасних умовах підтверджуються

результатами  господарювання  цілого  ряду  підприємств,  які  стабільно

отримують  на зрощенні 50-70 ц/га озимої пшениці, 30,0-35,0 ц/га сої, 95,0-

115,0 ц/га кукурудзи, 65-70 ц/га рису, 90-120 т/га помідорів і огірків та інших

овочевих культур. 

Висока  ефективність  використання  зрошення  в  області  досягається

завдяки впровадженню сучасних способів поливу - краплинного зрошення,

мікродощування,  мобільної  дощувальної  техніки  та  модульних  рисових

систем. 

Так, площі краплинного зрошення плодоягідних та овочевих культур у

2010 р. становили 12,1 тис. га, а площа посівів рису збільшилась на 2,2 тис.

га  і  склала  у  2010  р.  10,0  тис.  га.  Збільшенню  обсягів  використання

зрошуваних  угідь,  покращенню  економічних  показників

сільгоспвиробництва  також сприяє залучення  інвесторів.  У 2009 р.  площа

зрошуваних земель,  що використовується інвесторами,  становила 90,0 тис.

га, або 33% від площ, задіяних у поливі. 

Подальше нарощування площ зрошення, незважаючи на спроможність

міжгосподарської зрошувальної мережі подавати воду для поливу майже 400

тис.  га,  стримується  незадовільним  станом  внутрішньогосподарської

меліоративної   мережі,  насосних станцій місцевого зрошення,  відсутністю

дощувальної  техніки  та  з  інших  причин  на  загальній  площі  150  тис.  га.

Ефективність  використання  зрошуваних  земель  у  багатьох  випадках  є

низькою  і  через  суттєве  скорочення  обсягів  застосування  основних

агрономічних ресурсів  -  органічних і  мінеральних добрив,  засобів  захисту
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рослин,  хімічних  меліорантів  та  недотриманням  науково  обґрунтованих

сівозмін та режимів зрошення. 

Не  сприяють  підвищенню  ефективності  використання  зрошуваних

земель  і  прояви  загострення  водно-екологічної  ситуації,  пов'язані  з

географічним розташуванням, геологічною будовою та глобальними змінами

клімату. В останні десятиріччя значна частина населених пунктів та земель

Херсонської  області тією чи іншою мірою потерпають від прояву процесів

шкідливої дії  вод –  затоплення поверхневими та підтоплення ґрунтовими

водами. 

Залежно  від  поточної  гідрометеорологічної  ситуації  майже  300

населених  пунктів  періодично  зазнають  затоплення  та  підтоплення.  Ці

процеси також негативно впливають на стан родючості  ґрунтів,  знижують

інвестиційну  привабливість  регіону, окремих  галузей  господарства,  утому

числі  і  зрошення.  Подальше  високоефективне  використання  зрошування

земель  Херсонської  області,  як  обов'язкової  складової  сталого  соціально-

економічного  розвитку,  неможливе  без  розв'язання  ряду  проблем,  до

найважливіших з яких слід віднести:

• недостатній  рівень  бюджетного  фінансування  на  утримання  державних

водогосподарсько-меліоративних систем та природоохоронних заходів;

• відсутність бюджетного фінансування заходів з модернізації, реконструкції

та технічного переоснащення наявних меліоративних фондів;

• відсутність дієвого механізму державної підтримки ведення землеробства

на зрошуваних землях;

• відсутність  механізму  середньо  -  та  довгострокового  пільгового

кредитування  та  фінансового  лізингу  будівництва,  реконструкції  та

модернізації  зрошувальних систем,  придбання дощувальної  та  інших видів

меліоративної техніки і обладнання;

• порушення  технологічної  і  майнової  цілісності  зрошувальних  систем  у

зв'язку  з  неврегульованістю питань  спільного  використання  та  управління

внутрішньогосподарською меліоративною мережею;
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• невідповідність  науковим  рекомендаціям  та  умовам  господарювання

сучасної структури посівних площ на зрошуваних землях;

• припинення робіт з хімічної меліорації ґрунтів,  різке скорочення обсягів

внесення мінеральних і органічних добрив;

• недостатні обсяги впровадження ресурсо - і енергозберігаючих технологій

ведення землеробства на зрошуваних землях;

• відсутність  власного виробництва дощувальної  техніки та  інших засобів

поливу;

• недостатня насиченість системами захисного дренажу окремих територій

та населених пунктів.

Пріоритетним завданням Програми є відновлення зрошення на площі

150 тис. га та високоефективне використання меліорованих земель в межах

державних зрошувальних систем на загальній площі близько 400 тис. га. 

Для  стабілізації  та  високоефективного  використання  зрошуваних

земель Програмою передбачається удосконалення структури посівних площ

шляхом  насичення  сівозмін  високорентабельними  сільськогосподарськими

культурами за  умови раціонального використання водних, енергетичних та

трудових  ресурсів.  Структура  посівних  площ  на  зрошенні  з  врахуванням

динаміки відновлення зрошувальних систем до 2015 року наведена в додатку

Н.  Запропонована структура посівних площ в динаміці  на період до 2015

року дасть можливість виробляти товарну продукцію на зрошуваних землях

на загальну суму від 1908.0 млн. грн. у 2007 році до 2798,5 млн. грн. у 2015

році  (додаток  П).  Важливим  пріоритетом  Програми  є  здійснення  заходів,

спрямованих на покращення екологічного стану сільськогосподарських угідь

та  захисту  сільських  населених  пунктів  від  процесів  затоплення

поверхневими та підтоплення підземними водами. 

До  числа  найважливіших  заходів  цього  напрямку  Програмою

віднесено:

 реконструкцію та будівництво систем дренажу на землях, що зазнають

або знаходяться під загрозою підтоплення;
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 будівництво  систем  вертикального  та  горизонтального  дренажу  з

метою  захисту  сільських  населених  пунктів,  що  зазнають  або

знаходяться під загрозою підтоплення та затоплення;

 хімічна меліорація та плантажна оранка солонцевих ґрунтів.

Зведені  дані  про  обсяги  робіт  з  покращення  екологічного  стану

сільськогосподарських  угідь  та  сільських населених пунктів  та  їх  вартість

наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 

Обсяги та вартість заходів з поліпшення екологічного стану зрошуваних

земель та покращення родючості ґрунтів

Назва заходу

О
ди

ни
ця

ви
м

ір
у Роки 

2008-2010 2011-2015 2008-2015

Реконструкція дренажу на
сільгоспугіддях

тис. га - 7,0 7,0
тис. грн. - 15000 15000

Будівництво дренажу на
сільгоспугіддях

тис. га - 9,0 9,0
тис. грн. - 90000 90000

Захист населених пунктів від
підтоплення

шт. 33 61 94
тис. грн. 27200 60000 87200

Хімічна меліорація ґрунтів і
води

тис. га 13,0 17,6 30,6
тис. грн. 6462 8838 15300

Плантажна оранка
тис. га 8,0 15,0 23,0

тис. грн. 3200 6000 9200
Виконання  Програми  передбачається  здійснити  в  період  з  2008  до

2015 роки в два етапи: І етап – 2008-2010 роки;    II етап – 2011-2015 роки. 

Виходячи  з  пріоритетних  завдань  програми,  на  першому  етапі  її

виконання передбачається:

 забезпечити  стале  функціонування  та  ефективне  використання

зрошуваних земель на загальній площі 284 тис. га з подачею води на полив

від державних систем;

 здійснити  відновлення  інженерної  інфраструктури  зрошувальних

систем,  що  перебувають  у  незадовільному  технічному  стані,  але  не
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втратили свого потенціалу на загальній площі 44 тис. га;

 забезпечити захист 33 населених пунктів від підтоплення ґрунтовими і

затоплення поверхневими водами (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Обсяги відновлення зрошення та постачання засобів поливу 

у 2008-2015 роках

Назва заходу
О

ди
ни

ця
ви

м
ір

у Роки 

2008-2010 2011-2015

Відновлення зрошення тис. га 44,82 105,5
Фінансування млн. грн. 321 1560

у т.ч. реконструкція
внутрішньогосподарської

мережі
млн. грн. 112,1 459,4

придбання
широкозахватних

дощувальних машин

шт. 500 2790

млн. грн. 150,5 793,5

придбання
шлангобарабанних

дощувальних машин

шт. 75 125

млн. грн. 12,0 20,0

придбання дощувальних
машин ДДА-100МА

шт. 300 500
млн. грн. 55,5 92,5

краплинне зрошення 
тис. га 5,5 19,5

млн. грн. 55,0 195,0
На другому етапі Програмою передбачається:

 забезпечити  у  2015  році  стале  функціонування  та  ефективне

використання зрошуваних земель на загальній площі 390 тис. га з подачею

води від державних систем;

 здійснити відновлення інженерної інфраструктури зрошувальних систем

на загальній площі 106 тис. га;   

 покращити екологічний стан сільськогосподарських територій на площі

16 тис. га та здійснити захист від підтоплення ґрунтовими та затоплення

поверхневими водами 61 сільського населеного пункту;
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 створити  умови  для  збільшення  обсягів  виробництва  сільськогоспо-

дарської  продукції  на  зрошуваних  землях  на  суму  понад  50  млн.  грн.

щорічно.

Досягнення  основних  цілей  Програми  передбачається  на  основі

поступового  переведення  зрошення  земель  на  засади  сталого  розвитку,

основними складовими якого є:

 розширення  застосування  новітніх  енерго-  та  водозберігаючих

технологій водопостачання, водовідведення, способів та техніки поливу;

 переведення  зрошуваного  землеробства  на  адаптивно-ландшафтні

екологічно  безпечні   (компенсаційні)  системи  землеробства,   що

максимально  враховують  особливості  природних  ландшафтів,  еколого-

меліоративний  стан  зрошуваних  земель,  спрямованість  ґрунтових

процесів і режимів;

 створення  (конструювання)  високопродуктивних  екологічно-стійких  та

естетично  повноцінних  агроекосистем  і  агроландшафтів  на  основі

формування  оптимальної  структури  земельних  угідь,  запровадження

науково-обґрунтованого  співвідношення  сільськогосподарських  угідь,

зрошуваних  і  незрошуваних  земель,  консервація  деградованих  і

техногенно  забруднених  земель,  балансу  економічних  та  екологічних

проблем;

 запровадження  раціональної  структури  посівних  площ  і  сівозмін,

орієнтованих  на  ринкові  умови  господарювання  з  обов'язковим

включенням у сівозміни багаторічних бобових трав;

 відновлення робіт з хімічної меліорації зрошуваних земель і поливних вод

на принципово нових засадах, що базуються на сучасному діагностуванні

ступеня  солонцюватості,  ресурсозбереженні,  використанні  як  хімічних

меліорантів  місцевих  кальцієвих  сполук  з  еколого-токсикологічною  їх

оцінкою, вирощуванні соле- та солонцестійких культур.

 використанні ґрунтових запасів кальцієвих солей (самомеліорація ґрунтів)
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шляхом проведення меліоративної плантажної оранки;

 поповнення ґрунту органічною речовиною за рахунок рослинних решток,

органічних  добрив,  застосування  сівозмін  з  багаторічними  бобовими

травами;

 ефективне  застосування  мінеральних  добрив.  На  сучасному  етапі

впроваджуються  нові  ефективні  агротехнології,  які  передбачають

зниження доз мінеральних добрив та підвищення їх окупності в 1,5-2 рази

за рахунок оптимізації строків і способів внесення;

 застосування  високих  агротехнологій,  що  базуються  на  комплексному

використанні  й  оптимізації  (не  мінімізації)  ресурсів,  які  сприяють

підвищенню врожайності на фоні одночасного зменшення зрошувальних

й поливних норм, доз добрив тощо;

 переведення зрошення на нормоване водокористування, компенсаційні  та

адаптивні принципи планування поливів з застосуванням водозберігаючих

та  ґрунтозахисних  екологічно-безпечних  режимів  зрошення  і

інформаційно-дорадчих систем планування зрошення;

 удосконалення  системи  інформаційного  забезпечення  зрошення  шляхом

розробки  та  впровадження  відповідних  програмно-інформаційних

комплексів,  що  базуються  на  використанні  інформації  системи

моніторингу  зрошуваних  земель,  суміщення  наявної  інформації  —

ґрунтової,  агрохімічної,  ґрунтово-меліоративної,  гідрогеолого-

меліоративної  на  єдиній  картографічній  основі  з  застосуванням

геоінформаційних  технологій  і  розширенням  мережі  інформаційно-

дорадчих служб;

 удосконалення  системи  управління  зрошенням  на  основі  використання

сучасних моделей,   підвищення  ролі   земле  -   і   водокористувачів   в

управлінні  зрошенням,  залучення  приватної  ініціативи  тощо.  Головна

тенденція - зростання  ролі  землекористувачів  в управлінні зрошенням і

залучення  приватного  сектора  до  надання  різних  видів  послуг  та
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інвестицій спрямованих на покращення експлуатації  і  модернізацію ЗС.

Роль  держави  при  цьому  обмежується  розробкою  та  проведенням

технічної  політики  і  управлінням  міжгосподарською  мережею

зрошувальних систем, а  управління внутрішньогосподарською мережею

мають  здійснювати  об'єднання,  асоціації,  спілки  земле  -  та

водокористувачів.

Більш  ефективному  виконанню  Програми  сприятиме  прийняття

Верховною  радою України  Законів  України  про  внесення  змін  до  Законів

України: «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для

агропромислового  комплексу»  —  щодо  спрямування  коштів  державного

бюджету на компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам вартості

зрошувальної  та  поливної  техніки;  «Про  концесії»  -  щодо  включення

меліоративних  систем  до  переліку  об'єктів,  що  можуть  надаватись  у

концесію.

Виконання завдань Програми у повному обсязі дасть змогу відновити

високоефективне  екологічно  безпечне  використання  зрошуваних  земель  в

Херсонській області  на загальній площі 390,0 тис. га і на цій основі довести

щорічне виробництво сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях

в розмірі   2,8  млрд.  грн.  Щорічний прибуток від  використання  зрошення

становитиме 1,8 млрд. грн., з врахуванням переробки кукурудзи та ріпаку на

біопаливо – 2,1-2,3 млрд. грн., а окупність заходів 3-4 роки.

Одночасно за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій

(водозберігаючі  екологічно  безпечні  режими зрошення,  внесення добрив з

поливною  водою  малими  нормами,  проведення  поливів  низьконапірними

дощувальними  машинами,  оптимізація  роботи  насосно-силового

обладнання)  буде  забезпечено  зниження  рівня  споживання  води  на  15

відсотків, електроенергії на 10 відсотків, що істотно послабить техногенне

навантаження  на  довкілля  та  підвищить  економічну  ефективність

землеробства на зрошуваних землях.
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За рахунок здійснення заходів з поліпшення екологічного стану буде

покращено  умови  проживання  в  94  сільських  населених  пунктах  і

можливості  господарської  діяльності  на  70  тис.  гектарів  зрошуваних

сільськогосподарських  угідь.  Виконання  заходів  Програми  буде  сприяти

створенню нових робочих місць та зниженню соціальної напруги у районі.

Обсяги фінансування заходів Програми визначено на основі  діючих

нормативів  витрат.  На  першому  етапі  реалізації  Програми  заходи  з

відновлення  зрошення  потребуватимуть  321  млн.  грн.,  у  тому  числі  за

рахунок коштів державного бюджету 224,7 млн. грн. Фінансування заходів

Програми,  за  виключенням  коштів  на  придбання  дощувальної  техніки

передбачається за рахунок державних коштів. 

Витрати  на  здійснення  заходів  з  поліпшення  екологічного  стану

сільгоспугідь та захисту сільських населених пунктів на 1 етапі реалізації

програми складуть 27,2 млн. грн., у тому числі з державного бюджету 21,6

млн.  грн.,  з  яких  не  передбачено  діючими  програмами  6,5-7,0  млн.  грн.

Вартість  робіт з хімічної  меліорації  земель та плантажної оранки у 2008-

2010  роках  становитиме  9,7  млн.  грн.  їх  фінансування  передбачається

здійснити  за  рахунок  коштів,  що  надходять  до  державного  бюджету

відповідно до Закону України «Про плату за землю».

Придбання засобів поливу та реконструкція внутрішньогосподарської

мережі  буде  здійснюватись  за  рахунок  державної  цільової  програми

фінансового лізингу. Програмою пропонується вирішення і впровадження на

державному рівні відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам з

державного бюджету  30 відсотків  вартості  придбаної  дощувальної  техніки

вітчизняного  виробництва.  Фінансове  забезпечення  пропонується

здійснювати за рахунок державних коштів та коштів сільськогосподарських

товаровиробників. 

Цільова  програма  фінансового  лізингу  повинна  надавати  кошти  на

придбання  техніки  та  реконструкцію  внутрішньогосподарської  мережі

зрошення (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8

Ефективність використання у зрошуваному землеробстві поливної

техніки, отриманої в лізинг

Економічні показники
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Робоча площа, га 74,0 120,0 20,0 5,0

Вартість ДМ, тис. грн. 250,0 400,0 180,0 50,0
Вартість реконструкції, тис. грн. 185,0 300,0 0 0

Сума інвестицій, грн./га 435,0 700,0 180,0 50,0
Плата за лізинг, грн./рік 74,0 119,0 48,6 33,5

Доход, тис. грн./га 4,1 4,1 20,0 66,8
Затрати, тис. грн./га 2,5 2,5 5,2 10,0

Прибуток тис. грн./га 1,6 1,6 14,8 56,8
Доход, тис. грн. 299,7 486,0 400,0 334

Затрати, тис. грн. 181,3 294,0 104,0 50
Чистий доход, тис. грн. 118,4 192,0 296,0 284

Прибуток від лізингового проекту, тис. грн. 44,5 73,0 247,4 250,5
Виробнича рентабельність, % 165 165 385 668

Рентабельність лізингового проекту,% 117 118 262 400
Проста норма прибутку на інвестиції, % 27 27 164 568
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Простий термін окупності інвестицій, рік 3,7 3,6 0,61 0,18
Внутрішня норма рентабельності,% 25 25 163 555

Чистий дисконтований дохід, тис. грн. 117,6 195,4 1 069,7 1131,2
Індекс прибутковості 1,27 1,28 6,94 23,62

Плата за лізинг не повинна перевищувати 17% від вартості поливної

техніки,  обладнання  та  робіт  по  реконструкції  мережі  і  складатись  з

амортизаційних  відрахувань  -  10%  та  плати  за  лізинг  7%.  Розрахункова

доцільність створення і реалізації державної цільової програми фінансового

лізингу  підтверджується  даними  про  окупність  інвестицій  наведеними  в

таблиці  2.8,  що підтверджують  достатню для  широкозахватної  техніки  та

високу для краплинного зрошення і шлангобарабанних дощувальних машин

прибутковість зрошення. При цьому слід наголосити, що така прибутковість

забезпечується лише за умови ведення зрошення на новітніх технологічних

засадах, що дозволяє отримувати значно вищі, ніж в попередні роки, врожаї.

Ефективність  фінансового  лізингу  широкозахватних  дощувальних

машин наведена в додатку Р, а шлангобарабанних дощувальних машин та

систем краплинного зрошення в додатках С та Т.

Як свідчать розрахунки, вже починаючи з 2015 року програма не буде

вимагати державного фінансування. Загальні інвестиції в проект на 2015 рік

складуть 2008,3 млн. грн., з них за рахунок держбюджету 1088,4 млн. грн.

Реінвестування  плати  за  лізинг  дозволить  скоротити  витрати  бюджетних

коштів   на  920,0  млн.  грн.  З  2016  року  державна  програма  фінансового

лізингу зрошувальної  техніки починає  самостійно,  без  державних дотацій,

підтримувати сталий розвиток галузі.

Висновки до розділу 2

1. Екологічна  ситуація  Херсонського  регіону  формується  під  впливом

природно-кліматичних умов південної зони техногенного навантаження

на  її  природні  ресурси,  насамперед,  з  боку  сільського  господарства,

промисловості і транспорту, та має тенденцію до погіршення.



142

2. Сільськогосподарське  землекористування  на  Херсонщині

характеризується великою часткою ріллі як від загальної площі, так і

від  площі  сільськогосподарських  угідь,  а  середня  розораність

агроландшафтів досягає 87-90%.

3. Лісовий  фонд  області  (ліси,  лісосмуги,  чагарники)  поступово

скорочуються,  що  обумовлено  відсутністю  належного  догляду  в

процесі  лісо  вирощування,  несанкціонованими  вирубками,  лісовими

пожежами  та  незадовільними  темпами  лісо  відновлюваних  робіт.

Загалом,  ліси,лісосмуги,  чагарники займають лише 151,1 тис.  га,  що

становить лише 5,3% території області.

4. Розвиток  деструктивних  екзогенних  процесів  на  Херсонщині  має

прогресуючий характер, так площа підтоплення становить 7,6 тис. км2,

або  34%  від  загальної  площі  області,  ерозією   (вітровою  і  водною)

охоплено 0,55  тис. км2,або 1,9%.

5. Флора Херсонської області налічує більше 1500 видів вищих рослин,

але  в  результаті  впливу  антропогенного  фактору  (в  першу  чергу

ведення  сільськогосподарського  виробництва)  ряд  видів  на  території

області  стали  рідкісними і  зникаючими,  127  з  них  включено в  різні

природоохоронні реєстри.

6. Тваринний світ області багатий і різноманітний, проте вкрай вразливий

щодо антропогенного  навантаження  –  значне  занепокоєння  викликає

прогресуюче  зниження  чисельності  рідкісних  мисливських  видів,

навіть внесених до Червоної книги України.

7. Комплекс  заходів  щодо  запобігання  параметрів  екологічної  безпеки

регіону  повинен  містити  в  собі  низку  організаційно-правових,

суспільних і гуманітарних підходів.

8. Екологізація  економічного розвитку АПК регіону на сучасному етапі

передбачає  науково  обґрунтоване  поєднання  дії  важелів  прямого

регулювання  охорони  навколишнього  середовища  і  важелів

економічного стимулювання.
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9. Одним  із  основних  елементів  економічного  механізму

природокористування  в  нових  умовах  господарювання  є  система

фінансування  природоохоронних  заходів,  сформована  на  програмно-

цільовому підході.

10.Забезпечення  сталого  еколого-економічного  розвитку  Херсонської

області неможливе без проведення активної інвестиційної політики. До

основних пріоритетів інвестиційного розвитку аграрного виробництва

в  сфері  природозбереження  слід  віднести  наступні:  підвищення

конкурентоспроможності  продукції  сільськогосподарського  сектора

регіону  на  державному  рівні  за  рахунок  екологічної  чистоти,

формування  системи  раціонального  та  збалансованого  використання

земельних,  лісових  та  водних  ресурсів,  розвиток  курортно-

рекреаційного  комплексу  та  зеленого  туризму,  розробка  та

впровадження  прогресивних  та  інноваційних  технологій  і  технічних

засобів,  що  забезпечуватимуть  випуск  високоякісної  екологічно

безпечної харчової продукції за мінімальних витрат енергії, сировини,

матеріалів  і  праці;  ліквідація  існуючих  і  запобігання  виникненню

потенційних екологічних негараздів тощо.

11.На  сьогодні  найбільш  прогресивною,  прозорою  та  дієвою  формою

організації адресного інвестування екологобезпечного агровиробництва

є регіональні цільові програми, насамперед ті, що стосуються розвитку

меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь,

першочергового  забезпечення  сільських  населених  пунктів,  що

користуються  привізною  водою,  централізованим  водопостачанням;

поліпшення  екологічного  стану  та  зменшення  техногенного

навантаження  «Екологія  –  2010»,  впровадження  фінансового  лізингу

зрошуваної  техніки.  Це  дасть  змогу  довести  виробництво  валової

продукції рослинництва на зрошуваних землях в 2015 році до 2,8 млрд.

грн., а суму прибутку до 1,8 млрд.,  проти 2,3 і 1,4 млрд. грн. в 2010

році, скоротити витрати бюджетних коштів за рахунок реінвестування



144

плати  за  лізинг  на  920  млн.  грн.  та  забезпечити  з  2016  року

самостійний, без державної підтримки, сталий розвиток  галузі.
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РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ    ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО

МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

В  АПК РЕГІОНУ

3.1. Принципи економічного регулювання сталого розвитку АПК

Процес суспільного виробництва неможливо уявити без залучення і

впливу на нього природних факторів –  природних ресурсів і природних умов.

Виробництво  сільськогосподарської  продукції  засноване  на  використанні

природних ресурсів і умов, а його виробничо-технологічні процеси водночас

є і біологічними, причому деякі з останніх є  визначальними для перших [13].

Тісний зв’язок сільськогосподарського виробництва з промисловістю в

умовах  індустріалізації  агросфери  призвів  у  кінцевому  підсумку  до

масштабних негативних змін у природному середовищі. Екологічні проблеми

зумовлені  тим,  що  значна  частина  екосистем,  у  яких  здійснюється

виробництво,  втрачають  здатність  до  саморегуляції  внаслідок  свого

антропогенного  походження  (в  результаті  збільшення  кількості

культивованих  видів  та  усунення  небажаних  перешкод  механічними,

біологічними  й  хімічними  засобами,  внесення  добрив,  меліорації  земель

тощо). 

У процесі діяльності сільськогосподарських підприємств реалізуються

всі  відомі  напрями:  ресурсоспоживання,  ресурсокористування,  охорона

навколишнього  природного  середовища,  перетворення  природно-

територіальних комплексів, процеси відтворення природних ресурсів. Однак

зараз, наприклад,  у Херсонській області практично припинилося введення в

дію природоохоронних об’єктів і потужностей.
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У  Херсонській  області  існує  надзвичайно  негативний  стан

екологобезпечного  режиму   підприємств.  Переважає  ресурсокористування,

тобто,  насамперед,  використання  земельних  ресурсів  як

сільськогосподарських угідь і як просторового базису для розміщення споруд

і  об’єктів  інфраструктури,  збільшення  використання  поверхневих  водних

джерел  для  потреб  аграрних  підприємств  тощо.   Ресурсоспоживання

характерне  для  водних  (тваринництво)  і  мінеральних  ресурсів,  які

використовуються   у  виробничих  процесах  аграрних  підприємств,  що

здійснює винятково негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Аналіз  екологічного  механізму  функціонування  аграрних  підприємств

свідчить,  що  його  основними  складовими  характеристиками  є:  фактори

впливу, процеси,  форми,  тривалість,  інтенсивність,  характеристики  впливу

(ареал, швидкість поширення), наслідки впливу (позитивні і негативні). 

Ми виділяємо чотири групи факторів впливу, що детермінують стан

природного середовища на сільськогосподарських підприємствах: вилучення

речовини  й  енергії,  перерозподіл  речовини  й  енергії  (без  вилучення),

привнесення  в  природу  штучних  речовин  і  енергії  (або  підвищення

концентрації властивих їй речовин і енергії),  створення технічних споруд і

об’єктів.

 Проведені в різних країнах  дослідження  підтверджують, що саме ці

чинники  є  основною  причиною  істотних  змін  екологічних  параметрів

середовища.  Тому  доцільно  розглядати  агроекологічні  проблеми  як

відображення  сукупності  природних  і  соціально-економічних

закономірностей.  Вони  виявляються,  з  одного  боку,  у  кількості  й

інтенсивності  матеріальних,  енергетичних  та  інформаційних  потоків,  що

пронизують  екосистеми,  а  з  іншого  –  у  розвитку  природних  ланцюгових

реакцій і формуванні нових екосистем.
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Слід зазначити, що розвиток і функціонування сільськогосподарських

підприємств  супроводжується  не  лише  негативними  екологічними

наслідками.  Водночас  інтенсивність  і  характер  агроекологічних  проблем

потребує уваги саме до негативних сторін екологічної взаємодії. 

Для  сталого  екологічно  безпечного  розвитку  необхідна  зміна

пріоритетів екологічної політики, а це, у свою чергу, потребує  прискіпливого

інтегрального  аналізу  стану, тенденцій  і  особливостей  розвитку, чинників

ризику існування і функціонування екосистем.

Упродовж  свого  існування  людина  для  задоволення  потреб  у

продуктах  харчування  і  сировини  використовувала  природні  ресурси,  не

турбуючись про їх відновлення. Сучасне аграрне виробництво розвивається в

складних умовах зростаючого навантаження на природне середовище і його

забруднення.  Відсутність  науково  обґрунтованої  системи

природокористування  зумовила  значне  зниження  відтворювальної

спроможності  біосфери,  екологічної  стійкості  агроландшафтів,  біологічної

активності й природної родючості ґрунту та розвиток ерозійних процесів. 

Ми  пропонуємо  розширити  існуючі  методики  оцінки  економічної

ефективності  проектів  урахуванням  екологічної  складової.  Соціальні,

регіональні,  макроекономічні  наслідки  реалізації  проектів  не  повністю

становлять їх оцінку, але ми визнаємо термінову необхідність розробки цих

питань для вдосконалення процесу відбору інвестиційних проектів.

В Україні на Міністерство екології та природних ресурсів покладено

контроль  за  проведенням  підприємствами  й  організаціями,  незалежно  від

форми  власності,  заходів  з  охорони  природи  й  поліпшення  використання

природних ресурсів. Міністерство здійснює моніторинг джерел промислових

викидів  в  атмосферу  (вміст  забруднювальних  речовин),  джерел  скидання

стічних  вод  (вміст  забруднювальних  речовин),  поверхневих  вод  (вміст

забруднювальних  речовин);  ґрунтів  різного  призначення,  у  тому  числі  на
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природоохоронних територіях (залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів

і  важких  металів,  природна  й  штучна  радіоактивність);  водних  об'єктів  в

межах  природоохоронних  територій  (фонова  кількість  забруднювальних

речовин); наземних і морських екосистем (фонова кількість забруднювальних

речовин,  умови  існування  біотопів);  звалищ  промислових  і  побутових

відходів  (склад  відходів,  вміст  забруднювальних  речовин).  Після  внесення

Верховною Радою України 5 березня 1998 p. змін до Закону України «Про

охорону  навколишнього  природного  середовища»  [68]  змінився  і  порядок

розподілу коштів, що надходили від платників. Було відмінено спрямування

їх до місцевих екологічних фондів. Наведене коло питань, що знаходиться у

компетенції  цього  міністерства,  не  стосується  проблем,  пов’язаних  із

контролем впливу на навколишнє середовище інноваційних та інвестиційних

проектів.  Без  впровадження  обов’язкового  узгодження  інвестиційних

проектів по екологічній складовій екологічна ситуація в країні буде постійно

погіршуватись.  На  наш  погляд,  основним  недоліком  існуючої  процедури

екологічної експертизи є те,   що природоохоронна діяльність розглядається у

відриві від виробничої, хоча саме виробнича діяльність є джерелом зрушень в

екосистемі, що негативно впливає на навколишнє природне середовище. Тому

логічнішим буде  доповнення екологічної експертизи обов’язковою оцінкою

впливу  інвестиційних  проектів  на  навколишнє  середовище.  Необхідно

об'єднати  процедуру  проведення  екологічної  експертизи  з  оцінкою

економічної ефективності інвестиційного проекту і зробити це обов'язковою

процедурою при розгляді будь-якого інвестиційного проекту.

Наведений  аналіз  існуючих  методик  оцінки  інвестиційних  проектів

свідчить про те, що в них повно охоплена  фінансова оцінка ефективності

більшості інвестиційних проектів. Водночас існуючі методичні рекомендації

щодо  оцінки  не  дають  формалізованого  способу  оцінки  екологічної

складової.  Обмеження  негативного  впливу  сільськогосподарського
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виробництва  сприятиме  збереженню  та  відтворенню  природно-ресурсного

потенціалу, воно покликано сформувати екологічно комфортне середовище

для  життєдіяльності  населення,  забезпечити  його  екологічно  чистою

сільськогосподарською продукцією. Розвиток сфери виробництва екологічних

товарів  та  послуг  є  надзвичайно  важливим  з  економічних  та  екологічних

міркувань,  наприклад,  у  ФРН  на  частку  екологічних  товарів  та  послуг

припадає близько 60 – 70% експортних продажів [132]. Екологозбалансоване

функціонування  аграрного  сектора  може  бути  забезпечене,  якщо  кінцеві

результати  роботи  підприємств  усіх  галузей  народного  господарства

поставити  в  залежність  від  ефективності  здійснюваних  ними

природоохоронних  заходів,  а  також,  якщо  кожний  трудівник  буде

зацікавлений  і  відповідальний  за  додержання  вимог  природоохоронного

законодавства.  Концепція  екологізації  виробництва  на  аграрних

підприємствах передбачає поступовість реалізації. Першим кроком на шляху

до  реалізації  концепції  екологізації  виробництва  продукції  сільського

господарства може стати екологічний аудит діючих підприємств.  Другим –

впровадження обов’язково екологічної складової при розгляді інвестиційних

проектів. Екологічний аудит передбачає проведення сертифікації підприємств

з метою встановлення забезпечення відповідності  ідентифікованого об’єкта

конкретно обраному нормативному документу. Сертифікація підприємств за

екологічними вимогами має подвійну мету: забезпечення екологічної безпеки

та покращання стану навколишнього середовища через гармонізацію робіт з

охорони  навколишнього  середовища  зі  стійким  розвитком  економіки.

Вирішення першого завдання передбачає введення обов’язкової сертифікації,

виходячи з вимог екологічної безпеки (у разі небезпеки для здоров’я людей та

можливого шкідливого впливу на стан довкілля, природних ресурсів). Другий

напрям  екологічної  сертифікації  –  це  добровільна  сертифікація.  Введення
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системи  обов’язкової  сертифікації  за  екологічними  вимогами  покликане

забезпечити:

 реалізацію  вимог  законодавства  в  галузі  охорони  навколишнього

середовища в процесі господарської діяльності;

 впровадження екологічно безпечних виробництв, технологічних процесів

тощо;

 дотримання  вимог  екологічної  безпеки  та  запобігання  забрудненню

навколишнього  середовища  при  роботі  з  відходами  виробництва  та

споживання; при виробництві різних видів продукції.

При  сертифікації  за  екологічними  вимогами  вирішується  завдання

створення умов для діяльності підприємств на єдиному товарному ринку, для

участі  в  міжнародному економічному  співробітництві  й  торгівлі.  Складова

сертифікації  пов’язана  з  необхідністю  підтвердження  показників  якості

навколишнього  середовища,  товарів,  робіт  та  послуг  виробничого

призначення,  заявлених  виробником.  Цій  меті  відповідає  екологічна

сертифікація  технологічних  процесів,  обладнання  тощо.  Основні  етапи

проведення сертифікації за екологічними вимогами подані у рис. 3.1.

Рис.  3.1.  Основні  етапи  проведення  сертифікації  за  екологічними

вимогами
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На кожному з  цих етапів  може проводитися  екологічний аудит, а  в

процесі підготовки до сертифікації – екологічний консалтинг. При розвитку

сертифікації  за  екологічними  вимогами  слід  враховувати  набутий  досвід

розвинутих  країн,  де  роботи  з  екологічної  сертифікації  розвиваються  за

такими  основними  напрямами:  присудження  екологічного  знаку

(маркірування  продукції  та  технологічного  процесу,  безпечного  в

екологічному  відношенні);  включення  екологічних  вимог  у  нормативну

документацію на продукцію на основі стандартів підприємств, з урахуванням

екологічних вимог євростандартів та директив ЄС [241]. 

Правовою підставою для проведення робіт із сертифікації є закони про

охорону  навколишнього  середовища,  про  захист  прав  споживачів,  про

сертифікацію продукції та послуг,  відповідно до яких може проводитися як

обов’язкова,  так  і  добровільна  сертифікація  продукції  та  послуг. Наслідки

мінімізації  техногенного  впливу  на  сільськогосподарське  виробництво,

застосування  біологічних  методів  захисту  рослин,  культурно-технологічної

меліорації,  ефективного  використання  органічних  та  мінеральних  добрив,

заходів щодо складування та переробки відходів тощо дадуть змогу знизити

негативний  вплив  на  навколишнє  середовище  і  одержати  якісно  нову

сировину.

У  зв’язку  з  цим необхідно  створити  науково  обґрунтовану  систему

екологічного  контролю  за  виробничою  діяльністю  приватних  (приватно-

орендних)  підприємств,  акціонерних  товариств,  інших  суб’єктів

господарювання.  Доцільно, на нашу думку, ввести екологічні паспорти для

всіх  суб’єктів  -  природокористувачів  на  базові  технології  та  окремі  види

продукції. Це необхідно для визначення рівня фонового забруднення ґрунтів,

водних  ресурсів,  природного  ландшафту  та  атмосфери;  вирахування  суми

збитку внаслідок порушення природоохоронного законодавства.
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Екологічний  паспорт  –  це  технологічний  носій  інформації,  який

відображає  рівень  використання  первинних  (природних)  і  вторинних

(виробничих)  ресурсів  та  ступінь  впливу  останніх  на  довкілля.  Щодо

рослинництва  і  тваринництва,  то  екологічний  паспорт  має  включати

результати  основних  господарських  процесів  та  операцій:  короткий  опис

технології виробництва, інформацію про продукцію, сировину, відомості про

використання  земельних  ресурсів,  характеристику  водоспоживання,  оцінку

ресурсного  потенціалу,  показники  накопичення  та  використання  відходів,

облік  викидів  шкідливих  речовин  в  атмосферу  та  природне  середовище,

розмір  витрат  на  проведення  природоохоронних заходів  тощо.  На  підставі

цих  даних  для  створення  інформаційної  бази  є  можливою  також

паспортизація зон, регіонів, країни в цілому.

Паралельно  з  проведенням  екологічного  аудиту  на  діючих

підприємствах  для  діючих  технологій  необхідно  реалізовувати  й  іншу

складову  концепції  екологізації  виробництва  –  обов’язкове  врахування

екологічної  складової  в  інвестиційних  проектах.  Обов’язковою  має  стати

процедура  узгодження  інвестиційних  проектів  із  екологічними  службами

міста або району.

Ця  пропозиція  може  розглядатись  як  ускладнення  процесу  на

сільськогосподарських  підприємствах,  але  обмеження  негативного  впливу

інвестиційних проектів  на  навколишнє середовище і  здоров’я  людини має

стати  головним  аргументом  у  проведенні  їх  обов’язкової  екологічної

експертизи.  Для  того,  щоб  рішуче  обмежити  негативне  антропогенне

навантаження на довкілля та ефективно здійснювати екологічно безпечний

режим його функціонування,  підвищити конкурентоспроможність  аграрних

підприємств  та  ефективність  їх  діяльності,  необхідно  значно  активніше

реалізовувати  екологічну  концепцію  розвитку,  що  стане  гарантом

забезпечення населення високоякісними та екологічно чистими продуктами
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харчування,  сприятиме  гармонізації  відносин  людини  й  природи,

підвищенню добробуту суспільства.

 Ця  концепція  має  бути  спрямована  на  формування  у  всіх

землеробських  регіонах  таких  агроекосистем,  яким  притаманні  висока

відтворювальна здатність і екологічна стабільність, що дає змогу одержувати

найбільш доброякісну продукцію в умовах мінімального агротехнічного та

ресурсного забезпечення  виробництва.  Концепція  екологічного маркетингу,

розвитку й функціонування сільського господарства має сприяти вирішенню

триєдиного  завдання,  а  саме:  збільшення  виробництва  екологічно  чистої

продукції,  підвищення  його  ефективності  та  конкурентоспроможності,

дотримання вимог екологічної безпеки.

На  першому  плані  при  цьому  постає  розробка  і  впровадження  в

практичну  діяльність  нових  поколінь  технічних  засобів  і  технологій

виробництва. У свою чергу, вони мають бути адаптовані до навколишнього

середовища,  забезпечуючи  мінімізацію  негативних  екологічних  наслідків

інтенсифікації  виробництва  і  природокористування,  поліпшення  і

відтворення  природних  агроресурсів,  які  посилюють  самовідтворювальні

функції навколишнього середовища.

Доведено,  що  дотримання  екологічно  безпечних  принципів

господарювання  є  можливим  за  рахунок  удосконалення  технології

виробництва.  Саме  застосовувана  технологія  визначає  вплив  діяльності

підприємства на навколишнє середовище та здоров’я людини.

Відходи таких підприємств не завжди доцільно використовуються в

народному  господарстві,  нерідко  їх  просто  викидають  у  навколишнє

середовище, що завдає величезної шкоди природі, зокрема водоймам і ґрунту,

та призводить до економічних втрат. Для вирішення цієї проблеми необхідно

здійснити докорінну реконструкцію виробництва, орієнтовану на екологічну,

ресурсозберігаючу,  маловідходну  або  безвідходну  технології  одержання
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готового  продукту,  що  сприятиме  поліпшенню  стану  навколишнього

середовища, збереженню ресурсів, підвищенню ефективності виробництва.

Технічна  й  технологічна  відсталість  переважної  більшості  галузей

переробної  сфери  АПК нескоро,  але  може бути  подолана   при  суттєвому

збільшенні обсягів капітальних вкладень і спрямуванні їх не на модернізацію

та ремонт морально застарілих основних фондів, а на придбання сучасних

екологічно орієнтованих технологій.

Серед  основних  напрямів  створення  сприятливого  інвестиційного

клімату для проведення робіт з модернізації функціонуючих та впровадження

нових  технологій  сільськогосподарського  виробництва,  підвищення

екологічно безпечності виробництва та зменшення його відходів і викидів у

навколишнє природне середовище можна виділити такі. 

По-перше,  це  політика  заохочення  аграрних  підприємств  до

переоснащення  діючого виробництва із  залученням новітніх  вітчизняних і

зарубіжних  технологій  та  сучасного  технологічного  обладнання  через

надання податкових, кредитних, митних та інших пільг тощо. 

По-друге,  політика  заохочення  іноземних  інвесторів  до  реалізації

інвестиційних та інноваційних проектів.

Державне  регулювання  ефективності  сільськогосподарських

підприємств полягає у їх правовому забезпеченні. Правове забезпечення має

ґрунтуватися  на  законодавчих  і  нормативних  актах  з  різних  напрямів

розроблення, функціонування та розвитку аграрних підприємств. 

Важливе значення для розвитку інвестиційної діяльності в Україні має

прийняття  Закону  України  «Про  інноваційну  діяльність»,  згідно  якого

передбачено значні пільги в оподаткуванні інноваційних підприємств. Однак

статус  інноваційного  підприємства  відповідно  до  діючого  законодавства

мають  інноваційні  центри,  технопарки,  технополіси,  інноваційні  бізнес-

інкубатори тощо. Це підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє,
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виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг

яких  у  грошовому  виразі  перевищує  70  відсотків  його  загального  обсягу

продукції і (або) послуг. 

Такі  обмеження  взагалі  не  сприяють  розвитку  інвестиційної  та

інноваційної  діяльності  в  сільському  господарстві.  Зокрема,  реалізація

інвестиційно-інноваційних  проектів  в  сільському  господарстві  має  багато

перешкод  не  тільки  в  своїй  реєстрації,  але  й  в  організації  на  окремій

території. 

Якщо  розглядати  впровадження  технологій,  які  спрямовані  на

екологізацію  виробництва,  як  один  із  напрямів  інноваційної  діяльності,

порівнюючи,  наприклад,  з  існуючими  технологіями,  а  також  кількість

шкідливих  викидів  в  атмосферу,  забруднення  стічних  вод  тощо,  можна

запроваджувати  для  технологій  із  негативними  екологічними  параметрами

пільги в оподаткуванні на період дії  такого проекту, наприклад податку на

прибуток, ПДВ. 

Кількість нормативних актів з правового забезпечення інвестиційної

діяльності  України  є  більш-менш  достатньою.  Але  їх  не  підкріплено

фінансами, методиками та інформацією. У розроблених нормативних актах

не проглядається системного підходу.

Слід зауважити, що законодавчі акти, пов'язані з нормативно-правовим

регулюванням інвестиційної діяльності, не узгоджені між собою і визначають

загальні,  найбільш  принципові  положення,  проте  не  регламентують

інвестиційної діяльності як логічний та послідовний інвестиційний процес,

який спрямовано на прискорення економічного розвитку України.

У  Законі  України  «Про  оподаткування  прибутку  підприємств»  в

редакції від 22.05.1997р. вже діяла норма, згідно з якою прибуток, отриманий

від продажу інноваційного продукту, оподатковується за ставкою 15% (тобто

50% діючої ставки 30%). Новий Закон відредагував це положення стосовно
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цільового використання пільгових 50% податку на прибуток, що залишилися

Позитивним є розширення пільги щодо застосування не тільки до прибутку,

отриманого  від  продажу  інноваційного  продукту,  але  й  до  інших  видів

прибутку, одержаного від виконання інноваційного проекту [70].

Крім  того,  інноваційним  підприємствам  дозволяється  прискорена

амортизація основних фондів і встановлюється щорічна двадцятивідсоткова

норма  прискореної  амортизації  основних  фондів  групи  3.  При  цьому

амортизація основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою

вартістю  групи  нульового  значення.  Інвестиційні  проекти,  що  реалізують

сільськогосподарські  підприємства  є,  в  основному,  інноваційними.  Це

стосується  тих,  що  враховують  екологічні  збитки  і  направлені  на  їх

ліквідацію.  Тому  ми  пропонуємо  таким  проектам  надавати  статусу

інноваційних.  Виходячи  з  цього  аграрні  підприємства,  що  реалізують

інвестиційні  проекти, слід зарахувати до тих, що користуються пільгами в

оподаткуванні, визначеними Законом України «Про інноваційну діяльність».

Крім  того,  ми  пропонуємо  для  сільськогосподарських  підприємств

застосувати податкову знижку від загальної суми інвестицій в активну частку

нових  основних  виробничих  фондів.  До  40%  витрат  на  придбання

обладнання  може  списуватись  за  перший  рік.  При  цьому  такі  витрати

повністю слід відносити на валові витрати.

3.2.  Розвиток  системи  еколого-економічного  управління  у

забезпеченні  збалансованого розвитку регіону

Якщо в країнах зі сформованою ринковою економікою застосування

механізму   ренти  (Rent seeking)  сприяє  стимулюванню  інновацій  у

виробничій  і  природоохоронній  сфері,  то  в  нинішніх  перехідних  умовах

економіки  України  в  процесі  пошуку  ренти  переважно  нічого  не
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вдосконалюється ані у виробничій, ані у сфері природокористування, а лише

здійснюється перерозподіл вартості [118]. 

Для розв'язання проблеми такого характеру і ефективного формування

екологічно збалансованої ринкової економіки, необхідним на теперішній час є

використання  нових  механізмів  й  інструментів  та  вдосконалення  уже

існуючих  –  через  їх  адаптацію  до  сучасних  економіко-трансформаційних

перетворень,  що  зможе  забезпечити  стійкий  стан  у  функціонуванні

технолого-соціально-економічних і екосоціогосподарських систем.

Однією  з  форм,  яка  забезпечує  соціально-економічну  ефективність

функціонування екосоціогосподарських систем через врахування екологічних

вимог є, як уже нами зазначалося, еколого-економічне управління. 

Визнаючи  потребу  у  принципово  новій  концепції  господарського

розвитку  вважаємо,  що  необхідним  етапом  для  її  становлення  буде

врахування  структур  формування  екосоціогосподарських  систем  регіонів.

Тому  враховуючи  необхідність  створення  такої  концепції  господарського

розвитку, яка була б орієнтована перш за все на формування даних систем,

запропонуємо  модель  управління  господарською  діяльністю  підприємств

регіону.

В запропонованій моделі  поєднано традиційні елементи управлінської

науки  і  враховано  екологічну  складову,  що  спрямовує  дії  суб'єкта

господарської діяльності  на забезпечення збалансованого розвитку, а також

створює (через  реалізацію функцій оперативного та  стратегічного еколого-

економічного  управління  відповідними  організаційними  структурами)

неперервний процес пошуку, відтворення і реалізації господарських рішень,

спрямованих на збереження довкілля. 

Дії суб'єкта, який займається господарською діяльністю, направлені на

реалізацію мети та завдань Екологічної програми підприємства і Програми

екологізації  його  науково-технічного  діяльності.  Нормативне  управління  в

даному  випадку  повинно  забезпечуватись  з  допомогою  інструментів

екологічної політики [107].
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Крім того, велику роль у прийнятті адекватних управлінських рішень з

питань екологічної політики підприємства відіграватиме еколого-економічна

культура  та  етика,  що  є  необхідною  і  ефективною  складовою  еколого-

економічного управління. 

Являючи  собою  по  суті  форми  та  методи  впливу  на  навколишнє

середовище,  ці  фактори  стають  передумовою  для  прийняття  адекватних

рішень  у  сфері  ефективного  використання  природних  ресурсів  і  у

природозбереженні.

Поряд  з  еколого-економічною  культурою  та  етикою  має  велике

значення і є ефективним засобом управління – екологічна освіта, що дозволяє

приймати  адекватні  рішення,  використовувати  сучасні  надбання  в  галузях

економіки,  екології,  менеджменту  господарської  діяльності,  економічній

теорії та інших науках і застосовувати їх з метою охорони довкілля.

Оперативне  управління  суб'єкта  господарської  діяльності  полягає  у

виробленні  еколого-економічної  стратегії  та  створенні  нової  організаційної

структури  (або  вдосконаленні  діючої)  на  підприємстві  у  регіоні  та  на

місцевому  рівні.  Вона  забезпечує  безперервний  і  дієвий  контроль  над

реалізацією господарського проекту при його плануванні та впровадженні, а

також створює сприятливі умови для екологізації господарської діяльності.

Стратегічне  управління  підприємством  здійснюється  в  рамках

екологічної  програми,  основні  засади  котрої  повинні  відповідати  окремим

положенням  Екологічної  програми  господарського  розвитку  регіону,  а

забезпечуватиметься її виконання відповідними організаційними структурами,

створення  яких  (або  розподіл  обов'язків  між  котрими)  передбачені  цією

програмою (рис. 3.2).
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Рис. 3.2.   Схема  моделі  еколого-економічного  управління

господарською діяльністю підприємств

Для встановлення  відповідності  розвитку  господарських  процесів  у

регіоні  відповідним  екологічним  програмам,  необхідне  здійснення

екологічного  аудиту  господарської  діяльності  підприємств  даного  регіону.

Екологічний  аудит  (аудит  довкілля)  –  систематичний,  документально

обґрунтований  процес  перевірки,  який  включає  збирання  та  об'єктивну

оцінку аудиторських доказів з метою встановлення відповідності визначених

видів діяльності, заходів, умов, систем менеджменту або інформації стосовно

довкілля  критеріям  аудиту  і  передача  результатів  замовнику  [55].  Основні
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принципи та положення екологічного аудиту викладені у Постанові ЄС про

екологічний аудит [163].

На теперішній час,  у  зв'язку зі  становленням екологічного аудиту у

нашій  країні  і  використанням  його  за  кордоном  у  різних  цілях:  з  метою

здійснення  екологічного  контролю,  з  метою  оцінки  впливу  на  стан

навколишнього  середовища  (ОВОС),  екологічного  обстеження,  або  ж

екологічної  оцінки  певного  об'єкта,  відмітимо,  що  визначення  його суті  є

предметом дискусії.

Тому  враховуючи  особливості  розвитку  господарських  процесів

вважатимемо,  що  метою  екологічного  аудиту  господарської  діяльності

підприємства є обґрунтування можливості  залучення інвестицій,  виходячи із

співставлення  ефективності  здійснення  капіталовкладень  у  модернізацію

виробничої  сфери  підприємства,  тобто  реалізація  господарських  проектів

(впровадження  екотехнологій,  виготовлення  екологічно  чистої  продукції)  і

ефективністю  тих  заходів,  які  на  ці  проекти  передбачаються  (зменшення

викидів в атмосферу, збільшення прибутку підприємства за рахунок збільшення

ціни на екологічну продукцію).

Екологічний  аудит  господарської  діяльності  підприємства

призначений для порівняння альтернативних варіантів господарських рішень

і відбору тих господарських проектів, які ефективні для реалізації тільки на

конкретному підприємстві, враховуючи його еколого-економічний розвиток,

за умови їх орієнтації на збереження довкілля.

Об'єктом екологічного аудиту в  даному  випадку є  весь  виробничий

процес підприємства (при впровадженні нової екотехнології), або один з його

етапів (при впровадженні нової інтегрованої екологічної техніки), незалежно

від  форми  власності  і  підпорядкування  даного  підприємства,  а  також

інвестиційна програма, умови кредиту, пов'язані з реалізацією господарського

рішення. Предмет – господарська діяльність підприємства. Екологічний аудит

проводиться у напрямках:
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реалізації  Екологічної  програми  господарського  розвитку  регіону  і

екологічної політики підприємства;

оцінка безпеки господарського проекту з точки зору його впливу на

навколишнє середовище;

оцінка  екологічного  ризику  і  екологічного  збитку,  яким  вдасться

запобігти, реалізувавши даний проект;

раціональне використання природних ресурсів шляхом зменшення їх

потреби,  або  застосування  нових  матеріалів  у  виробництві

продукції;

одержання  оперативної  інформації  про  рівень  реалізації

господарського проекту;

підвищення  конкурентоспроможності  підприємства  на  ринку  за

рахунок  впровадження,  використання,  виготовлення  нової

екологічної продукції.

Вид екологічний аудиту господарської діяльності підприємства – оцінка

екологічної безпеки нового технологічного процесу або нового господарського

продукту. Тоді результат даного заходу полягатиме у підтвердженні того, що

процес  здійснення  господарської  діяльності  є  екологічно  безпечним  і

відповідає  вимогам та  нормам стандартів  системи управління  навколишнім

середовищем.

Екологічний аудит ризику господарської  діяльності  здійснює аналіз  і

оцінку  господарського  ризику  підприємства  при  реалізації  нового  науково-

технічного проекту без обґрунтування його природоохоронної спрямованості.

Результат даного заходу – визначення очевидних факторів ризику і пропозиції

заходів для їх мінімізації, наприклад розподіл факторів ризику між учасниками

господарського договору, застосування процедур екологічного страхування.

Здійснення  екологічного  аудиту  повинно  виконуватись

спеціалізованими структурними підрозділами, які мають ліцензію на даний

вид  діяльності.  Таким  чином  регіональна  структура  управління  вимагає

створення такого підрозділу.
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У  зв'язку  з  тим,  що  на  сьогоднішній  день  не  існує  документації

екологічного  аудиту  господарської  діяльності,  пропонуємо  керуватися

вимогами  Систем  екологічного  менеджменту  і  екологічного  аудиту  країн

Європейського Союзу [55].  Вони передбачають документальне оформлення

Екологічної заяви, яка міститиме:

опис діяльності підприємства, мету і завдання інвестиційного проекту;

оцінку  всіх  вагомих  екологічних  проблем,  котрі  відносяться  до  цієї

діяльності;

дані  про  викиди  і  скиди  забруднюючих  речовин  в  оточуюче  середовище,

утворення відходів,  витрат сировини, енергії,  води,  впливів шуму й інших

впливів на оточуюче середовище;

дані  про  інші  фактори,  які  відносяться  до  екологічної  характеристики

підприємства;

опис  основних  положень  екологічної  політики  підприємства,  програми  і

системи управління, яка впроваджується на підприємстві;

термін випуску наступної заяви.

На основі Екологічної заяви підприємство може бути внесене в реєстр

претендентів на фінансування його господарської діяльності. Даний документ

складається на основі аудиторського обґрунтування інвестицій в цей проект.

Аудиторське обґрунтування інвестицій в господарський проект, містить мету

і  умови  здійснення  господарської  діяльності,  дані  про  технічний  стан

підприємства  і  можливість  розширення  його  виробничих  потужностей  за

рахунок  добудови,  основні  техніко-економічні  показники  господарської

діяльності підприємства, його вплив на довкілля (за останні два роки), дані

щодо об'єму використання ресурсів підприємством та величина коштів, які

необхідно  інвестувати,  а  також  обґрунтування  вибору  господарського

рішення з  врахуванням його впливу на  навколишнє природне середовище.

Кінцева процедура аудиторського обґрунтування – підготовка 

Декларації  про  інвестиційні  наміри,  що  містить  дані  щодо  мети

екологічного аудитування господарської діяльності і обґрунтування варіанту

інвестиційно-господарського рішення.
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Критерії  екологічного  аудиту  господарської  діяльності  –  вимоги

Екологічної  програми  господарського  розвитку  регіону, засади  здійснення

регіональної  екологічної  політики та встановлені  основні  екологічні  норми

щодо  виконання  господарських  проектів.  Методи  екологічного  аудиту

господарської  діяльності  –  перегляд,  аналіз  і  оцінка  природоохоронного

спрямування  господарської  діяльності  підприємства.  До  них  також

відноситься,  серед  інших,  –  метод  матеріальних  балансів  і  технічних

розрахунків. Він є основним елементом екобалансу. 

Екобаланс,  відповідно до умов здійснення  господарської  діяльності,

ґрунтується  на  побудові  екологічного  балансу  процесу  господарської

діяльності  і передбачає облік усіх витрат природних ресурсів та можливих

відходів  з  врахуванням  їх  впливу  на  навколишнє  середовище.  Він

представлений у контексті господарської діяльності виробника та споживача

господарського  продукту. Метою  цього  методу  є  періодичний  контроль  за

господарською  діяльністю  підприємства  для  визначення  її  екологічної

безпеки,  а  наслідком  –  усвідомлення  суб'єктом  господарювання  власної

відповідальності за екологічний ризик та шкідливий вплив на довкілля через

реалізацію небезпечного,  з  екологічної  точки зору, господарського проекту.

Реалізація  методу  екобалансу,  забезпечується  внаслідок  поетапного

прийняття  ефективних  управлінських  рішень,  спрямованих  на  досягнення

підприємством  екологічної  збалансованості,  внаслідок  реалізації  стратегії

його  господарської  діяльності.  В  екобалансі  підприємства,  що  займається

господарською  діяльністю,  повинні  бути  включені  усі  ресурси,  які

підприємство  споживає  в  процесі  здійснення  господарської  діяльності,

враховуючи  усі  її  стадії,  а  також сама  господарська  продукція  і  негативні

впливи, що виникають в процесі  її  розробки,  виготовлення,  використання і

внаслідок  її  поширення  (реалізації)  та  при  утилізації.  Окрім  екобалансу

підприємства  (балансу  входу-виходу  виробництва)  для  встановлення

відповідності  способу  провадження  його  господарської  діяльності,  можна

також  використовувати,  відповідно  до  систематики  Віденського  інституту

еколого-економічних  досліджень  [55]:  екологічний  баланс  процесу,  що
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передбачає  аналіз  окремих  стадій  процесу  господарської  діяльності  щодо

впливу на довкілля; екологічний баланс продукції – призначений для оцінки

екологічних  впливів  на  весь  життєвий  цикл  господарського  продукту;

екологічний  баланс  місця  розташування  –  враховує  ризик  виникнення

небезпечних  ситуацій  на  підприємстві  в  результаті  здійснення  ним

господарської  діяльності  (рис.  3.3).  Принципи  екологічного  аудиту

господарської  діяльності  в  цілому  відповідають  обов'язковим  принципам

здійснення економічного аудиту [64]. До них відносяться:

обов'язковість врахування вимог екологічної безпеки і збалансованого

розвитку, а  також особливостей  розміщення  підприємства  і  його

впливу на оточуюче середовище;

достовірність і повнота інформації;

наукова  обґрунтованість,  об'єктивність  і  законність  висновків

аудитування;

конфіденційність.

Екологічний  аудит  господарської  діяльності  дає  змогу  передбачити

екологічний ризик даного проекту. Процедура його здійснення включатиме

такі етапи:

               1) перевірка екологічного стану підприємства;

2)  оцінка  екологічних  впливів  під  час  здійснення  господарської

діяльності підприємством;

3) оцінка і моніторинг екологічного ризику при реалізації проекту;

4)  прийняття  рішення  про  доцільність  реалізації  –  якщо

підприємство  впроваджує  господарський  проект  вперше,  або

прийняття рішення щодо екологізації науково-технічного проекту.
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Рис. 3.3.   Схема реалізації  методу екобалансу суб'єктом господарської

діяльності

Тип  екологічного  аудиту  для  реалізації  господарських  проектів

залежить  від  оцінки  його  ефективності  для  підприємства  і  для  регіону  в

цілому,  з  врахуванням  впливу  на  оточуюче  середовище.  Обов'язкового

екологічного аудиту вимагають ті господарські проекти, які є ризикованими з
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точки зору їх впливу на довкілля. Можливий комплексний екологічний аудит

– для господарських проектів, які пов'язані з незначним екологічним ризиком.

Особливість  господарської  діяльності  полягає  також у  тому, що  за

рахунок  впровадження  господарських  проектів  з  наперед  визначеними

позитивними екологічними характеристиками, тобто проектів з екологізації,

потреба у здійснення екоаудиту може відпадати.

Нормативну  базу господарської  діяльності  забезпечують  документи,

що передбачають правове регулювання екологічної господарської діяльності

підприємства і аудиторську діяльність фірми-аудитора, а також документи, які

містять  вимоги  з  охорони  навколишнього  природного  середовища  і

раціонального природокористування.

В  таких  документах  встановлюється  суть  екологічного  аудиту

(поняття,  принципи,  сфера  застосування,  вимоги,  екологічні  процедури,

документація,  предмет, метод реалізації,  тощо),  а також суть господарської

діяльності  (визначення  основних рис,  встановлення її  виду і  особливостей

управління  даним  процесом,  організаційної  структури  управління

господарською  діяльністю  у  регіоні,  а  також  на  місцевому  рівні  та  рівні

підприємства,  пільги  для  суб'єктів  господарської  діяльності,  відповідно  до

Закону  України  «Про  господарську  діяльність»,  режим  і  спосіб  її

фінансування,  умови  реалізації  господарського  проекту, його відповідність

Екологічній  програмі  господарського  розвитку  регіону  та  основним

пріоритетам даного виду діяльності, визначеним законодавчо, умови і розмір

повернення кредиту, у разі фінансування не на безповоротній основі, тощо).

До нормативних документів відносяться і міжнародні стандарти, які

діють в обох сферах: Керівництво «Oslo», Керівництво «Frascati» і стандарти

серії  ISO  14000 та  правила  Європейського  Союзу,  а  також  законодавчі

документи,  що  містять  вимоги  раціонального  природокористування  і

природозбереження,  основним  з  яких  є  Закон  України  «Про  охорону

навколишнього  природного  середовища»  [68],  Закону  України  «Про

господарську  діяльність»,  Закону  України  «Про  спеціальний  режим
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інвестиційної та господарської діяльності технологічних парків», нормативні

акти  міністерств  і  відомств,  що  регулюють  дії  в  області  охорони

навколишнього  середовища,  інструкції,  регіональні  екологічні  програми,

екологічні програми місцевого рівня, накази і розпорядження, що видаються

безпосередньо  на  підприємстві  для  забезпечення  йому  збалансованого

розвитку шляхом екологізації науково-технічної діяльності.

3.3.  Моделювання  процесу  природоохоронної  діяльності  в

аграрній сфері

 Найбільш  актуальним  з  ряду  важливих  питань  забезпечення

екологічної  безпеки  є  розробка  системи  спеціальних  еколого-економічних

моделей  взаємодії  природи  й  суспільства  на  різних  рівнях  народного

господарства,  що  забезпечують  узгодження  сфери  природокористування,

економічних  інтересів  різних  господарюючих  суб'єктів,  інтеграцію  цих

моделей з іншими моделями соціально-економічного розвитку.

На  сьогодні,  коли  запропоновано  різні  підходи  до  вирішення  цих

завдань,  накопичено  відповідний  досвід  у  розробці  і  практичному

використанні  еколого-економічних  моделей  охорони  природи  на

регіональному  рівні,  виникла  нагальна  потреба  в  узагальненні  досягнутих

результатів,  у  розгляді  нових  чи  недостатньо  досліджених  теоретичних  і

методологічних економічних питань природокористування.

Першою моделлю прогнозування  екологічних  процесів  була  модель

Т. Мальтуса  (1798  р.),  який  прийняв  геометричне  зростання  кількості

населення  й  арифметичне  зростання  засобів  існування.  Наступний  досвід

проілюстрував  спрощеність  і  помилковість  цього  підходу.  Дж.  Форрестер

запропонував  динамічну  світову  модель  (1970  р.),  що  враховує  зміну

населення,  капітальних  вкладень,  природних  ресурсів,  забруднення

середовища  й  виробництво  продуктів  харчування.  Прийняті  в  моделі

взаємозв'язки є досить складними. Багатофакторна модель Дж. Форрестера

дає змогу розглядати динаміку показників стану світової системи залежно від
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варіювання  різних  факторів.  Одним  із  результатів  дослідження  Дж.

Форрестера  були  графіки  витрати  природних  ресурсів  при  стабілізації

кількості населення, фондів і «якості» життя [78].

Група Д. Медоуза (1972 р.) побудувала динамічну модель на базі п'яти

основних  показників:  прискорення  індустріалізації,  зростання  кількості

населення, збільшення кількості людей, які недоїдають, виснаження ресурсів,

погіршення навколишнього середовища. У модель закладено великий набір

приватних  зв'язків:  у  три  рази  більше,  ніж  у  моделі  Дж.  Форрестера.

Виробництво  сільськогосподарської  продукції  пов'язано  з  площею  орної

землі, забруднення середовища враховує термін існування забруднювальних

речовин тощо. Враховуються в моделі і такі специфічні моменти, як наявність

нових природних ресурсів і можливість їх більш ефективного використання

[83].

Модель  М.  Месаровича  і  Е.  Пестеля  (1974  р.)  відрізняється

розмірністю  й  детальністю  зв'язків.  У  ній  міститься  більше  ніж  100  тис.

рівнянь, що описують світову систему як сукупність регіональних систем. На

базі цієї моделі автори розглянули різні сценарії розвитку світової системи

[114].

Групою експертів ООН під керівництвом В. Леонтьева наприкінці 70-х

років  розроблено  міжрегіональну  модель  міжгалузевого  балансу  світової

економіки.  Подібні  моделі  найбільш пристосовані  для опису одноцільових

заходів  щодо охорони  повітряного й  водного  басейнів  від  забруднення.  У

моделі враховуються шість галузей промисловості, п'ять забруднювачів, три

категорії стічних вод [8].

У наш час  назріла  необхідність  розробки глобальних математичних

моделей,  у  які  входили б  підсистеми  взаємодій  між атмосферою і  водою,

атмосферою  й  поверхнею  ґрунту,  процеси  в  кожному  з  елементів

навколишнього  середовища,  механізми  саморегулювання  в  природі,  вплив

розумової  діяльності  на  навколишнє  середовище.  При  значному  обсязі

можливостей подібна модель має бути досить детальною для регіонів.
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У  цілому,  економіко-математичні  моделі,  у  яких  зроблено  спробу

включити  екологічну  складову  розвитку,  автори  С.Г.  Тяглов  і  Е.Л.

Богуславский  у  дослідженні  розділяють  на  3  групи  за  методами  їх

дослідження.  У  першу  групу  включені  найпростіші  балансові  моделі

економіко-екологічних досліджень, серед яких виділені роботи У. Айзарда, Х.

Дейлі, Р. Айрес і А. Нісо, що містять у своїй основі таблиці типу «Витрати –

випуск». У другу групу автори включають економіко-математичні моделі, що

описують стійкий розвиток урбанізованих територій за допомогою апарату

математичного аналізу і диференціальних рівнянь. Тут відзначено роботи Дж.

Форрестера [17], Д. Медоуза [116], М. Мессеровича і Е. Пестеля [3]. Третю

групу  моделей  становлять  оптимізаційні  моделі,  що  дають  можливість

вирішувати конкретні  оптимізаційні  завдання стійкого розвитку екосистем:

Дж. Хедлі, Н.Н. Моісєєва, А.М. Молчанова. 

Інтерес  для  досліджень  також  становлять  моделі  розміщення

виробництва  з  урахуванням  екологічних  факторів  О.П.  Бурматова,

В.І. Денисова,  Н.І.  Ларіної,  Г.М.  Мкртчян;  моделі  управління  чистотою

природного середовища К.П Гофмана, Е.Н. Ушакова,  Е.В. Рюміної; моделі,

що  визначають  принципи  здійснення  припустимих  навантажень  на

навколишнє і природне середовище, і моделі побудови системи екологічного

моніторингу Ю.А. Ізраеля, В.С. Преображенського, проблеми регіонального

еколого-економічного моделювання П.Г. Олдак.

У  роботі  П.М.  Нестерова  і  А.П.  Нестерова  [123]  запропоновано

вирішення завдання прогнозування розвитку регіональної  системи охорони

навколишнього середовища за допомогою економіко-математичної моделі, у

якій капіталовкладення й інтенсивність забруднення входять до виробничої

функції й функції ефективності.

Емпіричну  макроекономічну  оцінку  ресурсного  потенціалу  АПК

регіону  можна  одержати  тільки  шляхом  застосування  багатофакторних

економічних  моделей.  У  загальному  вигляді  така  модель  може  бути

сформульована таким способом:
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Y=  еіRi+Z, (2)

де: Y – валовий внутрішній продукт;

Rі – кількість ресурсів виду j;

еі – приватна ефективність ресурсу j;

Z  –  валовий  внутрішній  продукт,  отриманий  за  рахунок  інших

факторів.

Таким чином,  численні  публікації  в  галузі  економіко-математичного

моделювання екологічної складової регіональної економіки не відображають

питання  управління  екологічним  фактором  системи  економічної  безпеки

регіону. Приведений вище огляд свідчить про необхідність  розробки нової

концепції вирішення даної проблеми. 

У нашому дослідженні зроблено спробу розробки моделі, що сприяє

управлінню фінансовою стійкістю еколого-економічної системи АПК регіону.

У  кожному  регіоні  функціонує  еколого-економічна  система,  що

включає чотири елементи:

1)  виробничо-економічні  структури,  що  займаються  видобутком

сировини;

2)  виробничо-економічні  структури,  що  займаються  виробництвом

товарів і послуг;

3)  виробничо-економічні  структури,  що  займаються  переробкою

відходів;

4) структури, що займаються охороною навколишнього середовища.

Усі  елементи  системи  певним  чином  впливають  на  навколишнє

середовище.  Кожна  структура  еколого-економічної  системи  регіону,  крім

останньої  з  вищеперерахованих,  під  час  своєї  діяльності  забруднює

навколишнє  середовище,  чим  завдає  шкоди  суспільству.  Водночас  ці

структури вкладають певні кошти для поліпшення ситуації:

 будівництво очисних споруд;

 знезаражування шкідливих речовин;

 утримання  лабораторій  для  контролю  за  станом  навколишнього
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середовища.

Таким  чином,  між  усіма  елементами  еколого-економічної  системи

регіону  відбувається  міграція  грошових  потоків,  що  вимагає  вирішення

питання  про  стабілізацію  цього  процесу  з  метою  підвищення  фінансової

стійкості розглянутої системи. Процес перерозподілу коштів між елементами

системи  з  метою  поліпшення  екологічної  обстановки  в  регіоні  подано  у

вигляді схеми (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Схема обміну коштами між елементами еколого-економічної

системи

Для  постановки  й  вирішення  завдання  підвищення  фінансової

стійкості системи розглянемо ряд основних теоретичних положень.

Уведемо поняття «стан системи». Приймемо, що у будь-який момент

часу  t  у  системі  відбувається  подія  S(t),  ця  подія  називається  можливим

станом системи в момент часу t [114].

Процес  міграції  коштів  для  охорони  навколишнього  середовища

можна  розглядати  як  одномірний  випадковий  процес.  Визначимо  такі

процеси.

Випадковим процесом Х (t)  називається процес,  значення якого при

будь-якому фіксованому t = t0 є випадковою величиною Х(t0). Для розглянутої

системи процес перерозподілу коштів є випадковим одномірним процесом.

Випадкова величина Х (t0), у яку перетворюється випадковий процес,

називається перетином випадкового процесу, що відповідає даному значенню

аргументу  t.  У  даному  випадку  в  кожен  момент  часу  t0 маємо  перетин
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випадкового процесу, фінансовий стан кожного елементу еколого-економічної

системи регіону.

Реалізацією  випадкового  процесу  Х  (t)  називається  невипадкова

функція  х  (t),  у  яку перетворюється  випадковий процес  Х (t)  в  результаті

досліду.

Якщо зроблено не один дослід, а декілька, у результаті кожного з яких,

спостерігається  певна  реалізація  випадкового  процесу  xі(t)  (i-ий  номер

досвіду), то одержимо дещо різні реалізації випадкового процесу: х1(t), x2(t),

…xі(t),....., які утворять сімейство реалізації.

Вивчаючи сімейство реалізації випадкового процесу, можна одержати

характеристики випадкового процесу. Фінансовий стан еколого-економічної

системи регіону в попередні  проміжки часу (наприклад, роки) – сімейство

реалізації розглянутого процесу, на основі якого можна зробити припущення

про матрицю перехідних ймовірностей, а також визначити вектор мети для

вирішення  проблеми  фінансової  стійкості  системи.  Поняття  випадкового

процесу – узагальнення поняття випадкової величини, коли умови досліду не

постійні, а змінюються [187].

Залежно  від  характеру  множини  Т  значень  аргументу  t,  у  який

можливі  переходи  системи  зі  стану  в  стан,  а  також  множини  станів  (усі

випадкові процеси можна розділити на класи:

1) процеси з дискретним часом і з дискретними станами;

2) процеси з безупинним часом і з дискретними станами;

3) процеси з дискретним часом і з безупинними станами;

4) процеси з безупинним часом і з безупинними станами.

Розглянемо  систему  S,  у  якій  проходить  процес  із  дискретними

станами: S1, S2,..., Sn.

Стани системи можна класифікувати таким способом:

1. Стан системи Si називається джерелом, якщо система S може вийти

з цього стану, але не може ввійти в нього.

2. Стан системи Si називається кінцевим (поглинаючим), якщо система
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може ввійти в нього, але не може вийти.

3.  Стан  системи  Si називається  сусіднім  стосовно  стану  Si, якщо

система може перейти безпосередньо зі стану Si у стан Sj.

4. Стан системи Si називається транзитивним, якщо система S може

ввійти в нього і може вийти з нього. 

5.  Стан системи Si називається  ізольованим,  якщо система не може

ввійти в нього і не може вийти з нього. 

Система може переходити з одного стану в інший. Для наочності цих

ситуацій  користуються  графом  стану.  При  цьому  використовуються

орієнтовні  графи,  вершини  графа  відповідають  станам системи S,  а  ребра

визначають переходи системи з одного стану в інший.

Графом  G  називається  пара  (V(G),  E(G)),  якщо  V(G)  –  непорожня

множина елементів,  що називають вершинами (вузлами),  a  E(G) – кінцева

множина  невпорядкованих  пар  елементів  із  V(G),  що  називають  ребрами

(дугами) [125]. При аналізі випадкових процесів, які протікають у системах із

дискретними станами, важливу роль відіграють імовірності станів:

Pi (t) = PS(t) = Si, (3)

де S(t) – випадковий стан системи в момент часу t, 

PS(t) = Si – імовірність того, що система буде знаходитися в стані Si.

Для  стаціонарних  процесів  імовірність  того,  що  система  буде

знаходитися в стані Si, не залежить від часу, тобто 

Pi=P(S- Si). 

Нехай S1, S2,....... Sі..., – стан в будь-який момент часу t, тоді

1

( ) 1i
t

p t




 (6)

Якщо процес стаціонарний, тоді 
t

tp )(lim  називаються фінансовими або

граничними  ймовірностями  і  визначають  середню  частину  часу,  яку  в

стаціонарному  режимі  проводить  система  в  стані  Sі. Уведемо  поняття
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«марковський  випадковий  процес»  [125].  Випадковий  процес  називається

марковським,  якщо для  будь-якого  моменту  часу  t0 імовірність  кожного зі

станів системи в майбутньому (t  t0) залежить тільки від стану в сьогоденні t

= t0 і  не залежить від її  поведінки в минулому (t  < t0).  Окремим випадком

марковських  випадкових  процесів  є  ланцюги Маркова.  Ланцюг Маркова  –

марковський  випадковий  процес  із  дискретною  множиною  станів.  Якщо

ланцюг Маркова – випадковий процес із дискретним часом, a S1, S2,..., Sk.... –

множина його станів, то переходи системи з одного стану в інший можуть

відбуватися  тільки  у  визначені  моменти  часу  t0,  t1....,  ti....  Ці  моменти

називають кроками процесу. Найбільш важливою характеристикою ланцюга

Маркова є матриця перехідних ймовірностей Р.

11 12 1n

21 22 2n

n1 n2 nn

p p ... p

p p ... p
p=

... ... ... ...

p p ... p

Її елементи рij визначають імовірності переходу системи зі стану Si у

стан  Sj.  Ланцюг  Маркова  називається  однорідним,  якщо  перехідні

ймовірності  його  на  кожному  кроці  не  залежать  від  номера  кроку, тобто

kp =pij ij. 

Завдання стабілізації грошового потоку полягає в такому: виходячи з

початкового  фінансового  стану  елементної  системи  за  рахунок  міграції

грошового  потоку  між  усіма  структурними  елементами  системи  за  один

часовий  інтервал  (місяць,  квартал,  рік)  і  впливу  зовнішнього  механізму

регулювання  грошового  потоку  відбувається  зміна  фінансового  стану

елементів системи, процес продовжується доти, доки не буде досягнута мета

– задана величина коштів елементу системи. Слід зазначити, що не всяка мета

є досяжною [125].

У формалізованому вигляді маємо:

0

m
r

k k

k

P P gпри r


    Ñ  , (4)
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,0
1

1 rусіхдляPPm k
r

k


 (5)

де m  – вектор початкового розподілу коштів по різних елементах 

системи;

 –  вектор  регулювання  стану  коштів  у  структурних  елементах

екологічної системи, що підлягає визначенню;

Р  –  матриця  перехідних  ймовірностей,  елементи  якої  визначають

імовірність  переходу  частки  коштів  за  один  етап  з  одного  структурного

елементу в іншій;

g – вектор мети, що визначає фінансовий стан структурних елементів

системи за r етапів.

Рішення цього завдання для марковського ланцюга з поглинанням з

матрицею перехідних ймовірностей Q має вигляд:

1)(  QJg , (6)

де: J – одинична матриця n-го порядку;

Q – поглинаюча матриця перехідних ймовірностей;

g – вектор мети, що визначає фінансовий стан структурних елементів

системи за r етапів;

n – число структурних елементів системи.

Допоміжним інструментом для дослідження питання про існування й

одиничність рішення цього завдання служить:

1.  Якщо  для  деякого  k  сума  абсолютних  величин  компонент  вектора

( ( ) kg J m Q  не більша хоча б за одну компоненту вектора g, тоді сукупність

нерівностей обмежень наявна для всіх r k , причому цей факт має місце для

деякого k.

2. Якщо gQ g , то нерівності виконані для всіх m і r.
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З. Якщо 1( ) ( )k kgQ m Q gQ m Q    наявне для k, то сукупність нерівностей 

виконується для всіх r k .

Це дає змогу створити алгоритм перевірки виконання системи обмежень:

1. Обчислення ( ) rgQ m Q  для всіх r, починаючи з r=0.

2.  Якщо  для  деякого  r0 порушується  нерівність  0( ) rgQ m Q g   то  ціль  g

недосяжна,

3.  якщо  для  певного  r k  виконана  умова  1,  а  для  всіх  r(k)  нерівність

( ) rgQ m Q g   виконана, то нерівність  ( ) rgQ m Q g   виконується для всіх r і

ціль g – досяжна.

4. Якщо  1( ) ( )r rgQ m Q gQ m Q    для всіх r чи для всіх  r k , то перевіривши

виконання нерівностей ( ) rgQ m Q g   для всіх r(k), робимо висновок, що ціль

g  – досяжна.

5. У випадку виконання нерівності gQ g  ціль g  є досяжною.

Процес  міграції  коштів  між  усіма  елементами  системи  можна

проілюструвати за допомогою графів (рис. 3.5, 3.6).

Рис. 3.5. Граф виходу грошових коштів для i-го елементу

і1 n

і

i+1

і1 n

i+1

і-1

2
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Рис. 3.6. Граф входу коштів для і-го елементу

Цей алгоритм дає можливість здійснити перевірку виконання системи

обмежень  на  ЕОМ,  що уможливлює застосування  в  управлінні  діяльністю

реальної  регіональної  економіко-екологічної  системи  рішення  завдання

стабілізації грошового потоку.

У результаті вирішення завдання знаходимо компоненти вектора, що

регулюють процес перерозподілу коштів, а також кількість етапів досягнення

мети.  Компоненти  вектора  –  цілі:  визначаються  як  результат  прогнозу,

отриманого  на  основі  аналізу  апріорної  інформації  про  фінансовий  стан

елементів системи.

Реалізуємо  цей  алгоритм  на  прикладі  процесів,  що  проходять  в

еколого-економічній системі Херсонської області, в припущенні, що система

містить три структурних елементи:

- сфера виробництва сировини;

- сфера виробництва товарів і послуг;

- сфера охорони навколишнього природного середовища.

Використовуємо вихідну інформацію зі статистичного збірника «Стан

навколишнього природного середовища області за 2008 рік».

Вектор початкового стану системи визначається компонентами:

m1=180,2 млн. грн.,

m2=325,1 млн. грн.,

m3=74,1 млн. грн.
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Вектор мети визначається компонентами:

g1=300 млн. грн. ,

g2=650 млн. грн. ,

g3=150 млн. грн.

За  результатами  статистичного  спостереження  за  міграцією  коштів

визначена матриця перехідних ймовірностей Q:

0.65 0 0.1

0 0.31 0.02

0.04 0.04 0.1

Q 

Виконаємо розрахунки на ЕОМ за допомогою програми “РОТОК” у

системному  середовищі  EXСEL.  У  результаті  обчислень  визначено

регулюючий вектор: 1Ñ 99 млн. грн., 2Ñ 442,5 млн. грн., 3Ñ 92 млн. грн., і

число  етапів  досягнення  мети  r  =  12  років,  що  показує  нереальність

досягнення поставленої мети за даних умов.

У результаті вирішення поставленого завдання виявлено, що існуючий

порядок  перерозподілу  коштів  між  елементами  системи  не  призводить  до

вирішення  завдання  стабілізації  грошових  потоків  еколого-економічної

системи  регіону,  що  негативно  впливає  на  проведення  глобальних

природоохоронних  заходів  і  реалізацію  екологічних  програм  Херсонської

області.

У зв'язку з цим проведений машинний експеримент на основі вихідної

інформації  зі  зміненою  матрицею  перехідних  ймовірностей,  у  результаті

якого отримані найбільш оптимальні частки перерозподілу коштів і знайдені

компоненти вектора, що регулює цей процес: 1Ñ 291 млн. грн., 2Ñ 631 млн.

грн., 3Ñ 116 млн. грн., кількість років досягнення мети r = 2.

0.02 0 0.02

1 0 0.02 0.02

0.02 0.04 0.1

Q 

Застосування  цієї  методики  дає  можливість  визначити  регулюючий

механізм  міграції  грошових  потоків  у  сфері  природокористування,  що
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призводить до стійкості еколого-економічної системи безпеки в Херсонській

області (рис. 3.7).

Населення
регіону

Природні
умови

Соціально-
економічні

умови

Демографічна
поведінка

Рівень
культури

Сукупність
людей, зайнятих

у виробництві

Рівень
здоров’я

Рівень
освіти

Професійні
перевагиЗабруднення

навколишнього
середовища

Виробничі
умови в
регіоні

Рис. 3.7. Взаємодія виробничих систем із навколишнім середовищем у

регіоні

Система екологічної безпеки – різнорідна діяльність людей, механізми

її  регулювання,  що  гарантують  такий  стан  навколишнього  природного

середовища,  умов  життєдіяльності,  коли  відсутні  ризики  деградаційних

процесів.  Деградаційні  процеси  в  навколишньому  природному  середовищі

будь-якого  регіону  пов'язані  із  системою  ризиків,  що  за  своїм  впливом

поділяються  на  прості  й  складні.  Складні  ризики  є  композицією  простих

(табл. 3.1).

Таблиця 3.1
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Класифікація джерел і факторів ризиків

Група ризику Група пріоритету
Технічний:

S1 – технічна недосконалість
S2 – порушення правил експлуатації технічних систем і

об'єктів

Q1

Екологічний:
S3 – антропогенний вплив на навколишнє природне

середовище
S4 – техногенні надзвичайні ситуації

Q2

Соціальний:
S5 – групові травми, захворювання

S6 – зростання смертності
Q3

Економічний:
S7 – підвищена небезпека виробництва

S8 – підвищена небезпека природного середовища
Q4

Для  експертного  оцінювання  ризиків  деградаційних  процесів  у

навколишньому  природному  середовищі  Херсонської  області  адаптована

методика розрахунку ризиків. Таким чином, кількість простих ризиків n = 8.

Ризики першої групи вважаються пріоритетними. Кількість груп пріоритетів

k = 4. Для оцінювання ймовірностей настання подій, що належать до кожного

простого  ризику,  використовуємо  методику  експертних  оцінок.  Кількість

експертів m = 3. 

Використовуємо таку систему оцінювання:

0 = ризик несуттєвий;

25 – ризик найімовірніше не реалізується;

50 – про настання події нічого певного сказати не можна;

75 – ризик найімовірніше виявиться;

100 – ризик, напевно, реалізується.

Оцінку ймовірності настання ризиків подамо в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2.

Оцінка ймовірності настання ризиків у балах

Ризики
Експерти Середня оцінка

ймовірності Рi
Перший другий третій
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S1 80 75 70 75
S2 80 85 75 80
S3 65 60 55 68
S4 55 55 50 53
S5 25 30 25 27
S6 30 25 30 28
S7 30 30 25 28
S8 25 30 30 28

Оцінимо вплив усіх ризиків у цілому на навколишнє середовище. Для

цього визначимо питому вагу кожного простого ризику на всій їх сукупності.

Установимо вагу групи з найменшим пріоритетом:

2

( 1)kW
k s


 

 , (7)

4

2
0.1

4 (4 1)
W  

 
                                         (8)

у припущенні, що перший пріоритет у 4 рази вагоміший за останній,

тобто S=4. Визначимо питому вагу інших груп пріоритетів:

( ) 1

1j k

k j S j
W W

k

   


 (9)

1

(4 1) 4 1 1
0.1 0.4

4 1
W

   
  



2

(4 2) 4 2 1
0.1 0.3

4 1
W

   
  



3

(4 3) 4 3 1
0.1 0.2

4 1
W

   
  



Розрахуємо питому вагу простих ризиків:

j

j

W
Wi

U


(10)

1 2

0.4
0.2

2
W W  

3 4

0.3
0.15

2
W W  

5 6

0.2
0.1

2
W W  
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7 8

0.1
0.05

2
W W  

Оцінимо  ймовірності  настання  ризиків  за  допомогою  експертного

методу. Проведемо аналіз оцінок експертів на несуперечність (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Аналіз несуперечності думок експертів

Ризики
Експерти Аi-Bi Max Аi-Biперший другий третій

1 2 3 4 5 6

S1 80 75 70
80-75=5

1080-70=10
75-70=5

S2 80 85 75
|80-85|=5

10|80-75=5
85-75=10

S3 65 60 55
65-60-5

1065-55-10
60-55=5

S4 55 55 50
55-50=5

555-55=0
55-50=5

S5 25 30 25
25-30=5

525-25=0
30-25=5

S6 30 25 30
30-25=5

530-30=0
25-30=5

S7 30 30 25
30-30=0

530-25=5
30-25=5

S8 25 30 30
25-30=5

525-30=5
30-30=0

Аi,  Вi,  – оцінки кожної пари експертів.  Перевіримо, чи виконуються

правила оцінювання несуперечності думок експертів.
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Правило 1. maxAi-Bi 50 (11)

Правило 2. 
1

25
n

i i

i

A B

n


 (12)

З останньої таблиці маємо:

maxAi-Bi 10. Таким способом правило 1 виконується.

8

1

14 25
8

i i

i

A B




  .  Правило  2  також виконується,  а  отже,  має,  місце

прийнятна погодженість експертів.

Визначимо загальну оцінку ризику.

Таблиця 3.4

Загальна оцінка ризику

Ризики Питома вага Wi
Оцінка

ймовірностей РІ

Бал Wі Pі

S1 0,2 75 15
S2 0,2 80 16
S3 0,15 68 10,2
S4 0,15 53 7,95
S5 0,1 27 2,7
S6 0,1 28 2,8
S7 0,05 28 1,4
S8 0,05 28 1,4

Разом по усіх
ризиках

1,0 57,45

Загальна оцінка ризику – 57,45 бала.

Якщо  відомі  значення  втрат  хi для  кожного  ризику,  то  можна

визначити очікувані втрати від усіх видів ризику:

M(Z) = X1W1+X2W2+...+X8W8 (13)

M(Z) = 0,2*6,3+0,2*11,5+0,15*112,7+0,15*73,1+0,1*1,7+0,1*1,8+

+0,05*1311,2+0.05*3751,2 = 1,26+23+16,905+10,965+0,17+0,18+

+65,56+187,56 = 305,56 млн. грн.

Таким чином, очікувані збитки від усіх видів ризику – 305,56 млн. грн.

Для  зниження  загальної  суми  збитків  від  настання  ризикованих  подій
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необхідно збільшити інвестиції, які дозволили б знизити ризики, пов'язані з:

• технічною недосконалістю виробництва;

• порушенням правил експлуатації технічних систем;

• забрудненням навколишнього природного середовища;

• груповими травмами й захворюваннями;

• зростанням смертності;

• небезпекою виробництва;

• небезпекою природного середовища.

Використання  експертного  оцінювання  ризиків  деградаційних

процесів  у  навколишньому  природному  середовищі  в  системі  управління

екологічною складовою економічної безпеки регіону, а також методики, що

дає  змогу  визначити  регуляційний  механізм  міграції  грошових  потоків  у

сфері  природокористування,  призводить  до  стійкості  функціонування

еколого-економічної системи безпеки в Херсонській області.

3.4.  Екологічні  фонди  у  системі  стимулювання  екологічно

безпечного виробництва 

Незаперечним  фактом  є  те,  що  на  стан  екологічної  безпеки

промислових підприємств впливають екологічні  фонди, або,  як їх визначає

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», фонди

охорони  навколишнього  природного  середовища.  Досліджуючи  їх  роль  і

значення  у  підвищенні  екологічної  безпеки  промислового  виробництва,

потрібно  детальніше  зупинитися  на  природі  екологічних  фондів,  їх

формуванні й використанні централізованих коштів.

Як відомо,  збори за забруднення природного середовища і  штрафні

санкції  за  порушення  природоохоронного  законодавства  суб’єктами

господарювання  є  основою  формування  місцевих,  Республіканського

АР Крим  і  Державного  фондів  охорони  навколишнього  природного
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середовища, які є джерелами фінансування природоохоронних заходів як на

загальнодержавному рівні, так і на рівні територіальних громад. 

В Україні, як і в більшості інших держав, розмір збору пов’язується з

обсягом  заподіяної  шкоди  навколишньому  природному  середовищу, тобто

при  сплаті  екологічних  зборів  і  платежів  практично  реалізується  принцип

«забруднювач  та  споживач  повинні  сплачувати».  Отже,  економічна  суть

зборів за забруднення навколишнього природного середовища полягає у тому,

що, з одного боку забруднювач, а з іншого – споживач змушені компенсувати

економічні  збитки,  що  виникли  в  результаті  забруднення  виробництва  і

навколишнього середовища. 

Збір  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища  був

одним  із  перших  еколого-економічних  інструментів  природоохоронної

діяльності в Україні, впроваджений постановою Кабінету Міністрів України

від  13.01.1992 р.  №  18  «Про  затвердження  порядку  визначення  плати  і

справляння платежів за забруднення навколишнього природного середовища і

Положенням  про  республіканський  позабюджетний  фонд  охорони

навколишнього природного середовища». Тобто було запроваджено плату за

забруднення, величина якої була поставлена у залежність від обсягів викидів

забруднюючих речовин та їх небезпечності. Плата встановлювалася залежно

від обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за скиди

забруднюючих речовин у водні об’єкти та за розміщення відходів. При цьому

справляння плати за забруднення навколишнього природного середовища не

звільняло підприємств-забруднювачів від відшкодування збитків, заподіяних

внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

На  підставі  цієї  постанови  Міністерством  охорони  природи  було

розроблено методику визначення тимчасових нормативів плати і стягнення

платежів  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища  («Базові

нормативи  плати  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища

України»).  Вона  містила  нормативи,  встановлені  з  урахуванням:  величини

економічного збитку;  обсягу  грошових коштів,  який  потрібно  отримати  за
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кожну  тонну  викидів,  скидів,  розміщених  відходів  для  створення  джерела

фінансування  екологічної  діяльності;  економічного  стану  підприємств-

забруднювачів.

У зв’язку з постійним зростанням рівня інфляції в країні Міністерство

охорони  навколишнього  природного  середовища  кілька  разів  переглядало

величину  і  кількість  нормативів  оплати  за  забруднення  навколишнього

природного середовища і у 1993 р. ввело у практику «Методику визначення

розмірів  плати  і  стягнення  платежів  за  забруднення  навколишнього

природного  середовища  України»,  затверджену  наказом  Міністерства

охорони природи України та зареєстровану в Міністерстві  юстиції України

14. 05. 1993 р. за № 46. У цій редакції Методики, на відміну від попередньої,

було суттєво скорочено кількість ставок плати за забруднення навколишнього

природного середовища: викидів у повітря із 2240 до 92, скидів у воду – із 31

до 27 речовин. Черговий перегляд у 1995 – 1996 рр. вказаної вище Методики

стосувався уточнення розмірів нормативів  плати за забруднення довкілля і

розроблення методики їх індексації [154]. Для збільшення нормативів у 50,2

разу  було  застосовано  індекс  інфляції  в  основних  галузях  народного

господарства  (Наказ  Міністерства  охорони  навколишнього  природного

середовища України від 29 02. 1995 р. № 153). 

З  часу  виходу  постанови  Кабінету  міністрів  України  № 18  від

13.01. 1992 р. в економіці України відбулися певні зміни. Тому в 1999 р. був

запроваджений новий порядок встановлення нормативів і стягнення збору за

забруднення  навколишнього  природного  середовища.  Відповідно  до

постанови  Кабінету  Міністрів  України   №303  від  01.03. 1999 р.  [152]  та

інструкції  про  порядок  обчислення  та  сплати  збору за  забруднення

навколишнього  природного  середовища  [153], у  доходи  бюджетів

справляється збір за забруднення навколишнього природного середовища (ESZ)

за:  викиди  в  атмосферне  повітря  забруднюючих  речовин  у  межах  ліміту  і

понад ліміт стаціонарними (OSL, OSN) та пересувними джерелами забруднення

(ОРL, ОРN); скиди  забруднюючих  речовин  безпосередньо  у  водні  об’єкти

(
3.2)



186

(ОVL, OVN); розміщення відходів  (ОRL, ОRН). Загальну суму сукупного збору за

забруднення  навколишнього  природного  середовища  промисловими

підприємствами в межах встановлених лімітів можна розрахувати так:

ESZ = (OSL + OSN) + (ОРL + ОРN)+ (ОVL +OVN) + (ORL, + ОRН)     (14)

Принцип побудови наведеного вище алгоритму розрахунку збору за

забруднення  навколишнього  середовища  підприємством,  передбачений

Інструкцією  про  порядок  обчислення  та  сплати  збору  за  забруднення

навколишнього природного середовища, не викликає сумніву. Однак потрібно

зауважити,  що  методика  його  обчислення  є  складною  і  переобтяженою

великою кількістю коригувальних коефіцієнтів, що робить його складним і

найбільш трудомістким, порівняно із розрахунками інших податків та зборів,

абсолютна  сума  яких  значно  перевищує  суму  екологічних  платежів.  На

підтвердження  цього  можна  навести  складові  розрахунку  збору,  який

справляється  за  викиди  стаціонарними  джерелами  забруднення:  1) обсяг

викиду  і-тої  забруднюючої  речовини  в  тоннах  у  межах  ліміту;  2) обсяг

понадлімітного викиду (різниця між обсягом фактичного викиду і ліміту) і-

тої  забруднюючої  речовини  в  тоннах;  3) норматив  збору  за  тонну  і-тої

забруднюючої  речовини,  у  гривнях;  4) коригувальний  коефіцієнт,  який

враховує  чисельність  жителів  населеного  пункту;  5) коригувальний

коефіцієнт, який враховує  народногосподарське значення населеного пункту;

6) коефіцієнт  кратності  збору  за  понадлімітний  викид  в  атмосферу

забруднюючих речових.

Такий  рівень  складності  розрахунку  збору  не  можна  вважати

виправданим. На нашу думку, його спрощення має проводитися у напрямку

відмови  від  значної  кількості  коригувальних  коефіцієнтів  і  встановлення

достатньої  кількості  норм,  диференційованих за обсягами викидів і  скидів

екологічно-брудних речовин і класу їх небезпечності. Це, насамперед, дасть

змогу знизити трудомісткість розрахунків, що важливо для середніх і малих

підприємств,  а  також  уникнути  неточностей  і  помилок  при  встановленні

абсолютного розміру екологічного збору. 
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Відповідно  до  Порядку  встановлення  нормативів  збору  за

забруднення  навколишнього  середовища  і  стягнення  цього  збору,

нарахована сума зборів розподіляється таким чином (рис. 3.8).

Рис. 3.8.  Схема  розподілу  збору  за  забруднення  навколишнього

природного середовища в Україні

Таблиця 3.5

Питомий розподіл збору за забруднення навколишнього природного середовища за

бюджетними рівнями,  %

Бюджети
Нормативи розподілу сум зборів за

бюджетами Відхилення

до 1998 р. від 01. 03. 1999 р.

Державний 10 30 +20

Обласний 20 50 +30

Місцевий 70 20 -50

Аналізуючи  розподіл  суми  зборів  за  забруднення  навколишнього

природного середовища за бюджетними рівнями відповідно до нових норм,

Місцеві бюджети 

Державни
й фонд охорони 
навколишнього 

природного 
середовища

Державн

ий
бюджет України

Місцеві фонди охорони 
навколишнього природного середовища 

Місцеві бюджети

Селищні 

бюджети

Міські бюджети
Облас

ні бюджети

Збір за забруднення навколишнього середовища

Бюдже
т АР Крим

70%

50%
30%

20%

100%
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впроваджених в 1999 р. (див. табл. 3.5), можна встановити, що порівняно з

нормативами, які діяли до 1998 р., проведено зміну пропорцій спрямування

коштів  збору  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища  на

користь бюджетів вищого рівня.

Слід  зазначити,  що  зміна  пропорцій  у  розподілі  загальної  суми

екологічних  зборів  співпала  зі  змінами  у  підпорядкуванні  системи

екологічних  фондів.  До  1998 р.  в  Україні  функціонувала  система

позабюджетних  державних  цільових  фондів  охорони  навколишнього

природного  середовища  на  загальнодержавному  та  місцевому  рівнях,  яка

була створена  ще у  1992 р.  Однак у 1998 р.  Державний,  Республіканський

АР Крим, місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного

середовища  змінили  свій  статус  і  були  включені,  відповідно,  до  складу

Державного, Республіканського АР Крим, місцевих бюджетів. Зміна статусу

фондів   охорони  навколишнього  природного  середовища  з  одночасним

переглядом  нормативів  відрахувань  до  них  із  загальної  суми  екологічних

зборів надала можливість більшою мірою концентрувати кошти і зменшити

розпорошення коштів, що перебували у розпорядженні численних сільських,

селищних та міських фондів (див. рис. 3.9). 

Без  сумніву, чинний  розподіл  загальної  суми  збору  має  перевагу  в

тому,  що  централізованими  коштами  легше  управляти.  Проте  така  схема

розподілу не стимулює підприємства у перераховуванні, по суті, додаткових

коштів до бюджетів обласного і державного рівнів, оскільки ймовірність їх

повернення  у  вигляді  субсидій  на  проведення  екологічних  заходів  або  на

відновлення виробництва, зруйнованого внаслідок аварій, є малоймовірною

через нестачу бюджетних ресурсів. 

Однак  питання  про  спрямування  частини  збору  за  забруднення

навколишнього  природного  середовища  у  децентралізовані  фонди,  які  б

формувалися на рівні суб’єктів господарювання, у чинному законодавстві не

знаходять свого відображення. 
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Рис. 3.9.  Динаміка  відрахувань  до  фондів  охорони  навколишнього

природного середовища за рівнем їх формування

Оцінюючи чинний порядок формування і розподілу коштів збору за

забруднення  навколишнього  природного  середовища  потрібно  акцентувати

увагу  на  проблемах,  вирішення  яких  дасть  змогу  підвищити ефективність

системи екологічних фондів. 

По-перше,  ефективність  фондів  охорони навколишнього природного

середовища значною мірою залежить від обсягу ресурсів, які спрямовуються

на  їх  формування.  Відомо,  що  з  1999 р.  суттєво  збільшилась  кількість
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платників  зборів  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища.

Якщо до 1999 р. платниками цього збору були тільки підприємства, установи

та  організації,  які  забруднювали  природне  середовище,  то  з  1999 р.

платниками  збору  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища

стали фізичні особи. 

Однак  очікуване  збільшення  надходжень  до  фондів  охорони

навколишнього  природного  середовища  за  рахунок  розширення  кола

платників збору нівелювалося збільшенням кількості малих підприємств, що

сплачують єдиний податок.

 Відміна плати за забруднення на малих підприємствах, які перейшли

на спрощену систему оподаткування, крім збору за викиди від пересувних

джерел забруднення, який сплачується при технічному огляді транспортних

засобів,  призвела  до  того,  що  господарюючі  суб’єкти,  сплативши  єдиний

податок,  отримали  можливість  самоусунутися  від  природоохоронної

діяльності та підвищення екологічної безпеки виробництва.

 Економічний  механізм,  який  стимулював  малі  підприємства  до

скорочення  викидів  і  скидів  шкідливих  речовин,  утилізації  промислових

відходів,  забезпечення  ліквідації  наслідків  понадлімітних  викидів  за  свій

рахунок,  проведення  заходів  з  екологічної  безпеки виробництва,  припинив

для них існування як частина ринкових відносин. 

На  нашу  думку,  спрощена  система  оподаткування  чи  інші  умови

господарювання,  дозволені  чинним  законодавством,  не  можуть  бути

підставою  для  звільнення  підприємств  з  екологічно  небезпечним

виробництвом від сплати збору за забруднення навколишнього природного

середовища.

По-друге,  процес  консолідації  фондів  охорони  навколишнього

природного  середовища  у  бюджетах  різного  рівня  не  тільки  означає,  що

відбулося  позбавлення  цих  фондів  фінансової  самостійності,  а  й  сталася

переорієнтація  напрямків  використання  фінансових ресурсів  на  реалізацію

програм загальнодержавного значення при скороченні  витрат, пов’язаних з
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підвищенням екологічної  безпеки промислового виробництва як  основного

джерела загрози природному середовищу і здоров’ю населення.

По-третє,  набуває  тенденція  поширення  недовикористання  коштів

фондів охорони навколишнього природного середовища. Це підтверджують

дані  аналізу  використання  коштів  фондів,  що  формуються  на  всіх  рівнях

(табл. 3.6). 

Таблиця 3.6

Використання коштів Державного, Республіканського АР Крим та

місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища 

у 2006–2009 рр., % від загального фінансування

Фонди охорони навколишнього
природного середовища

Роки
2006 2007 2008 2009

Використано коштів фондів охорони
навколишнього природного середовища,

всього
88,6 60,2 73,6 77,2

Державний фонд 103,7 11,2 10,7 4,6

Республіканський АР Крим, обласні,
Київський та Севастопольський міські

фонди

85,8 75,2 82,8 111,3

сільські, селищні, міські фонди 84,4 69,0 105,7 88,3

Особливо  чітко  ця  тенденція  проявилася  у  використанні  коштів

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Якщо в

2006 р. спостерігалось «перефінансування» витрат на екологію на 3,7% від

суми надходжень, то у 2007 р. частка використаних коштів становила лише

11,2%, у 2008р. – 10,7%, у 2009 р. – 4,6%. 

Вказана  вище  тенденція  у  використанні  коштів  фондів  охорони

навколишнього  природного  середовища  проявляється  і  на  регіональному

рівні.  Так,  частка використаних коштів Державного,  обласного та місцевих

фондів  у  Херсонській  області  становила:  2007 р. – 58,8%;  2008 р. – 68,5%;

2009 р. – 59,2 %.  На  нашу  думку,  виконання  реальних  завдань  із  захисту

навколишнього  природного  середовища,  які  покладено  на  фонди  охорони
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навколишнього  природного  середовища,  значною  мірою  залежить  від  їх

організаційної, правової та фінансової діяльності.

 За  «центром»  має  залишатися  наукове  обґрунтування  гранично

припустимих рівнів забруднення навколишнього середовища з урахуванням

особливостей  окремих  кліматичних  зон  і  ступеня  освоєння  територій,

створення  відповідної  законодавчої  бази,  екологічна  оцінка  й  узгодження

проектів будівництва великих об’єктів міжрегіонального значення,  а  також

розробка екологічно чистих технологій для підприємств реального сектора

економіки тощо. 

Практичні  конкретні  заходи  для  здійснення  екологічних  програм

мають покладатися, головним чином, на регіональні фонди. Адже на цьому

рівні безпосередньо виявляються порушення нормального стану середовища

життєдіяльності.  Це  означає,  що  для  вирішення  екологічних  проблем  на

макро-  і  мікрорівні  найбільш  прийнятною  була  б  ієрархічна  система

екологічних  фондів,  яка,  на  відміну  від  централізованої  (консолідованої  у

бюджети  різних  рівнів),  має  багато  переваг,  і  в  першу  чергу  –  у  сфері

раціонального використання коштів. 

До таких переваг, як правило, відносять гнучкість системи управління

та широкі можливості пристосування її до реальних умов; свободу локальних

дій для підсистем нижчих рівнів; високу надійність системи. 

Йдеться  про  створення  системи  державних  позабюджетних

екологічних  фондів,  підпорядкованих  вищим  органам  виконавчої  влади  і

органам  місцевого  самоуправління,  які  працюють  на  ринкових  засадах,

діяльність  яких  орієнтована  не  тільки  на  збереження  і  відтворення

навколишнього середовища,  а  й  на проведення  заходів  з  усунення причин

його забруднення, у першу чергу промислового. 

З огляду на наявні проблеми у виборі моделі національної екологічної

системи і джерел формування екологічних фондів, варто звернути увагу на

досвід  у  цій  сфері  окремих  зарубіжних  країнах.  Переважна  більшість

екологічних фондів у європейських країнах має статус юридичних осіб і  є
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відділеними  від  бюджету.  Як  юридичні  особи  екологічні  фонди  діють  у

Польщі, Болгарії, Чехії, Угорщині, Словаччині, Естонії. 

Основними  джерелами  формування  доходної  частини  бюджетів

екологічних  фондів,  наприклад,  у  Польщі,  Угорщині,  Чехії,  є  платежі  за

забруднення  навколишнього  природного  середовища  та  використання

природних ресурсів. 

У Чехії,  крім основних надходжень, практикуються разові бюджетні

внески  та  кошти  від  приватизації  державного  майна.  Заслуговує  на  увагу

поповнення екологічних фондів в Угорщині, важливим джерелом поповнення

доходів екологічних фондів є податок на паливо. 

В  інших  країнах,  наприклад  у  Польщі,  Народний  фонд  охорони

природного середовища та водного господарства частково поповнюється від

наданих пільгових кредитів на еколого-економічні проекти. 

Воєводськими фондами практикується отримання доходів від вкладів

на депозитних рахунках та інших інвестиційних видів діяльності.  Практика

багатьох європейських країн свідчить,  що система екологічних фондів має

бути  автономною  державною  інституцією,  орієнтованою  на  сприяння

досягненню  сталого  розвитку  країни,  організовувати  свою  діяльність  на

ринкових засадах, приділяти значну увагу підтримці проектів впровадження

новітніх  технологій  з  одночасним  досягненням  позитивного  впливу  на

довкілля. 

З  огляду  на  позитивну  практику  автономного  функціонування

екологічних  фондів  у  країнах  Східної  Європи,  в  Україні,  на  нашу  думку,

найефективнішою  формою  управління  такими  фондами  може  стати

багаторівнева система типу холдингу (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Система Національного екологічного фонду (НЕФ)

За  такої  організаційної  форми  головним  фондом  виступатиме

Державний  екологічний  фонд – юридична  особа,  у  підпорядкуванні  якої

перебуватимуть  обласні  (республіканський  АР Крим),  сільські,  селищні  й

міські  екологічні  фонди,  теж  зі  статусом  юридичних  осіб.  Важливими  у

запропонованій нами організаційній формі Державного екологічного фонду є

екологічні фонди підприємств, які покликані забезпечувати децентралізоване

використання  спеціальних  коштів.  Крім  цього,  суттєвим  збільшенням

доходної  частини  екологічних  фондів  підприємств  могли  б  стати

амортизаційні  відрахування  на  основні  засоби  екологічного  призначення.

Запропонована організаційна структура НЕФУ може забезпечити оптимальні

варіанти  формування  доходів  і  напрямки  використання  централізованих

коштів  за  цільовим  призначенням.  Відповідно  до  такої  структури  НЕФУ,

виникає  потреба  у  встановленні  оптимальних  пропорцій  розподілу

екологічних  зборів  та  інших  надходжень  між  фондами.  Ми вважаємо,  що

найбільш  прийнятним  є  доповнений  варіант  розподілу  екологічних  зборів

між екологічними  фондами,  який діяв  до  1999 р.,  а  встановлені  пропорції

цього розподілу перевірено часом. На відміну від чинного порядку розподілу

екологічних зборів між фондами, ми пропонуємо збільшення частки зборів і
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надходжень  до  сільських,  селищних  та  міських  екологічних  фондів  з

урахуванням  їх  частини,  яка  використовується  децентралізовано.  Таким

чином,  враховуючи функціональне призначення  кожного рівня екологічних

фондів, розподіл надходжень між ними доцільно проводити так: Державний

екологічний фонд – 10%; обласні екологічні фонди – 20%; сільські, селищні

та  міські  екологічні  фонди  – 40%;  децентралізоване  використання

нарахованого екологічного збору (екологічні фонди підприємств) – 30%. Для

АР Крим  пропорції  можуть  бути  іншими,  наприклад:  екологічний  фонд

АР Крим  –  50%;  сільські,  селищні  та  міські  екологічні  фонди  – 40%;

децентралізоване використання екологічного збору – 20%.

Ми вважаємо, що позитивним у такому підході до моделі формування

НЕФ є  те,  що  він  може  не  тільки  акумулювати  надходження  екологічних

зборів і штрафів за порушення екологічного законодавства, а й отримувати

інвестиційні  доходи  за  методом  участі  в  капіталі  підприємств  та  інших

фінансових операціях. Насамперед, йдеться про доцільність тісної співпраці

фондів  і  підприємств  у  вирішенні  екологічних  проблем  і  підвищенні

екологічної  безпеки  промислового  виробництва.  При  цьому,  умови

фінансування екологічних проектів на підприємствах за рахунок екологічних

фондів повинні містити елементи механізму венчурного підприємництва,  а

саме: 

 частка  загальної  суми  інвестицій  Фонду  в  статутний  капітал

підприємства-забруднювача  має  бути  не  меншою,  ніж блокувальний  пакет

акцій (частки), тобто на рівні понад 25%; 

 термін  інвестування  коштів  в  екологічні  проекти  не  має

перевищувати 5-и  років, після чого Фонд виходить з участі у капіталі; 

 незалежно від частки коштів Фонду в капіталі він не бере участі у

процесі управління підприємством; 

 Фонд  має  право  на  отримання  дивідендів  від  реалізації

прибуткового  екологічного проекту  упродовж терміну  інвестування  коштів

або терміну, встановленого угодою.
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Як  автономна  інституція  НЕФ  і  його  структурні  підрозділи

(державний екологічний фонд і місцеві екологічні фонди) повинні мати право

на  отримання  коштів  з  Державного  бюджету  України  у  вигляді  прямого

бюджетного фінансування та безпроцентних позик під гарантію уряду. 

Враховуючи  досвід  функціонування  екологічних  фондів  у

європейських  країнах,  було  б  доцільно  за  Фондом  закріпити  окремі

надходження  або  їх  частину  від  операцій,  пов’язаних  із  впливом  на

екологічну безпеку держави, або запровадити нові, а саме:

 в  Україні,  з  великою  часткою  екологічно  небезпечних  галузей

промисловості, в т.ч. сільськогосподарською, назріла потреба у встановленні

плати  спільних  підприємств  з  участю  іноземного  капіталу  та  спільної

діяльності  без  створення  юридичної  особи  за  розміщення  і  розширення

виробництва  на  території  України,  дозволених  Урядом  екологічно

небезпечних виробництв, і ця плата мала б спрямовуватися у доходну частину

екологічних фондів; 

 частину плати за ввезення на територію України застарілих і тих,

що були у вжитку чи експлуатації: транспортних засобів, спеціальної техніки,

технологій  та  промислового  обладнання,  приладів  і  товарів,  які  містять

шкідливі  речовини  і  негативно  впливають  на  природне  середовище  та

здоров’я населення; 

 суми штрафів  або  компенсацій,  що сплачують  підприємства  за

виготовлення і реалізацію на території України продукції, яка не відповідає

сертифікації  за  системою  управління  якістю  ISO  серії  9000,  стандартів

Міжнародної системи управління навколишнім середовищем ISO серії 14000

і  стандартів  екологічного  менеджменту  ЕМS  як  Державних  стандартів

України (ДСТУ), введених з 1.01.1998 р.

Формування  доходної  бази  екологічних  фондів  на  умовах,

запропонованих  нами  вище,  має  позитивно  вплинути  як  на  вирішення

екологічних  проблем  регіону  загалом,  так  і  на  підвищення  екологічної

безпеки виробництва на окремих сільськогосподарських підприємствах. 



197

Висновки до розділу 3

1. У  виробничій  діяльності  аграрних  підприємств  Херсонської  області

склався  надзвичайно  негативний  стан  екологобезпечного  режиму

природокористування.
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2. До факторів впливу, що детермінують стан природного середовища, в

сфері  аграрного  виробництва,  слід  віднести  вилучення  речовин  й

енергії  та  їх  перерозподіл  (без  вилучення),  привнесення  в  природу

штучних речовин і енергії (або підвищення концентрації властивих їй

речовин і енергії), створення технічних споруд і об’єктів.

3. Рушійним  заходом  в  активізації  природоохоронної  діяльності  є  її

інтеграція з виробничою на основі доповнення екологічної експертизи

обов’язковою оцінкою впливу інвестиційних процесів на навколишнє

середовище.

4. До  основних  принципів  екологічного  регулювання  сталого  розвитку

АПК  на  основі  його  екологізації  є  стимулювання  розвитку  сфери

виробництва екологічних  товарів  і  послуг, екологічний  аудит  діючих

підприємств  і  експертиза  проектів  будівництва  нових  об’єктів,

врахування екологічної складової в інвестиційних проектах, фінансове,

методичне  та  інформаційне  забезпечення  нормативно-правових

регуляторів.

5. Модель  еколого-економічного  управління  господарською  діяльністю

агропідприємств  поєднує  традиційні  елементи  управлінської  науки  і

враховує екологічну складову, що спрямовує дії суб’єкта господарської

діяльності  щодо  забезпечення    збалансованого  розвитку,  а  також

створює  безперервний  процес  пошуку,  відтворення  та  реалізації

господарських рішень, спрямованих на збереження довкілля.

6. Для вирішення екологічних проблем на макро-  і мікрорівні найбільш

дієвою  є  ієрархічна  система  екологічних  фондів,  яка  на  відміну  від

централізованої  (консолідованої  у  бюджети різних рівнів)  має  багато

переваг, і в першу чергу – у сфері раціонального використання коштів.

Насамперед,  це  створення  системи  державних  позабюджетних

екологічних  фондів,  що  підпорядковані  органам  виконавчої  влади  і

місцевого  самоврядування  і  функціонують  на  ринкових  засадах,

діяльність  яких  орієнтована  не  лише  на  збереження  і  відтворення
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навколишнього  середовища,  а  й  на  проведення  заходів  з  усунення

причин  його  забруднення.  Враховуючи  функціональне  призначення

кожного  рівня  екологічних  фондів,  розподіл  надходжень  між  ними

доцільно проводити наступним чином: Державний екологічний фонд –

10%,  обласні  екологічні  фонди  –  20%,  сільські,  селищні  та  міські

екологічні фонди – 40%, децентралізоване використання нарахованого

екологічного збору (екологічні фонди підприємств) – 30%.
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ВИСНОВКИ

В  дисертації  розроблено  методологічні  засади  та  здійснено

обгрунтування  практичних  рекомендацій,  спрямованих  на  розв’язання

важливої  науково-прикладної  проблеми  формування  організаційно-

економічних  інструментів  забезпечення  природоохоронної  діяльності   в

аграрній сфері.

За  результатами  проведеного  дослідження  зроблено  наступні

висновки:

1. На  підставі  аналізу  стану  природоохоронної  діяльності  в  регіонах

активного  аграрного  природокористування  обґрунтована  необхідність

формування  інструментів  організаційного,  економічного  фінансового

характеру  з  метою  забезпечення  екологобезпечного  ведення

сільськогосподарського виробництва.
2. Сутність  організаційно-економічних  інструментів  природоохоронної

діяльності в АПК складає система заходів з управління, оперативного

та  стратегічного  планування,  фінансово-економічного  стимулювання,

яка базується як на спонукальних і стимулюючих принципах, так і на

засадах примусового характеру.
3. Процес  забезпечення  ефективного  функціонування  інструментів

природоохоронної  діяльності  в  АПК  повинен  взаємовигідно

поєднувати  адміністративний  і  ринковий  механізми,  насамперед  що

стосується  реалізації  таких  функцій  як  спостереження,  дослідження,

екологічна  експертиза,  контроль,  прогнозування,  програмування,,

інформування та інші виконавчо-розподільчі дії.
4. Основними  домінантами  процесу  формування  сучасної  системи

природоохоронної  діяльності  в  агровиробничій  сфері  є  відмова  від

галузевих принципів управління цим процесом, використання функцій

державного  регулювання  на  всіх  рівнях  (від  національного  до

реального  об’єкту),  впровадження  нових  та  вдосконалення  і

модифікація  існуючих  механізмів  забезпечення  раціонального
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використання  природних  ресурсів  і  забезпечення  національної

екобезпеки, в тому числі і за рахунок державної регуляторної політики

фінансово-економічного  забезпечення  мотивації  екологобезпечного

розвитку сільськогосподарського виробництва.
5. Серед  регіонів  України,  які  характеризуються  незадовільною

екологічною ситуацією, Херсонщина є одним з найнесприятливішим.

Вплив  природно-кліматичних  умов  південної  зони  і  надмірне

техногенне навантаження на її  природні  ресурси,  насамперед,  з боку

агровиробничої,  промислової  і  транспортної  діяльності  зумовили

розвиток цілого ряду деструктивних екзогенних процесів. Так, середня

розораність  агроландшафтів  області  сягає  87-90%,  лісовий  фонд

скоротився до 151,1 тис. га, що становить лише 5,3% території області,

площа підтоплених земель становить 7,5 тис. км2, або 34% від загальної

площі, вітровою та водною ерозією охоплено 0,55 тис. км2, або 1,9%.

Значна  частина  представленої  флори  області  внаслідок  непомірного

антропогенного впливу стала рідкісною та зникаючою, відмічено також

прогресуюче зниження чисельності багатьох видів тварин, навіть тих,

що занесені  до Червоної  книги України та  інших природоохоронних

реєстрів.
6. Забезпечення  сталого  еколого-економічного  розвитку  Херсонської

області неможливе без проведення активної інвестиційної політики. До

основних пріоритетів інвестиційного розвитку аграрного виробництва

на  основі  природозбереження  слід  віднести  наступні:  формування

системи  раціонального  та  збалансованого  використання  земельних  і

водних ресурсів, розробка та впровадження інноваційних технологій і

технічних  засобів,  що  забезпечують  створення  високоякісної

екологічно безпечної харчової продукції за мінімальних витрат енергії,

сировини,  матеріалів  і  праці,  ліквідація  існуючих  і  запобігання

виникненню  потенційних  екологічних  негараздів,  програмно-цільова

система  фінансування  природоохоронних  заходів  в  сфері

агровиробництва.
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7. Найбільш  прогресивною,  прозорою  та  дієвою  формою  організації

адресного  інвестування  екологобезпечного  агровиробництва  на

сьогодні є регіональні цільові програми, насамперед ті, що стосуються

розвитку меліорації і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь,

першочергового  забезпечення  сільських  населених  пунктів,  що

користуються  привізною  водою,  централізованим  водопостачанням,

поліпшення  екологічного  стану  та  зменшення  техногенного

навантаження  на  довкілля,  збереження  та  підвищення  родючості

ґрунтів.  За  попередніми  розрахунками,  це  дасть  можливість  довести

виробництво валової продукції рослинництва на зрошуваних землях в

2015 році до 2,8 млрд. грн.,а суму прибутку до 1,8 млрд. грн., проти 2,3

і 1,4 млрд. грн. в 2010 році, скоротити витрати бюджетних коштів за

рахунок  реінвестування  плати  за  лізинг  дощувальної  техніки  на  920

млн.  грн.  та  забезпечити  з  2016  року  самостійний,  без  державної

підтримки, сталий розвиток галузі.
8. До основних принципів регулювання сталого розвитку АПК на основі

його  екологізації  є  стимулювання  розвитку  сфери  виробництва,

екологічних товарів і послуг, екологічний аудит діючих підприємств і

екологічна експертиза проектів будівництва нових об’єктів, врахування

екологічної компоненти в інвестиційних проектах, фінансове, науково-

методичне  та  інформаційне  забезпечення  нормативно-правових

регуляторів.
9. Ефективність  і  активізація  природоохоронної  діяльності  в  сфері

аграрного  виробництва  зростає  по  мірі  підвищення  її  інтеграції  з

виробничим процесом та за умови доповнення екологічної експертизи

обов’язковою  оцінкою  впливу  інвестиційних  процесів  на  стан

навколишнього середовища.
10.В  забезпеченні  безперервності  процесу  пошуку,  відтворення  та

реалізації  господарських  рішень,  що  спрямовані  на  збереження

довкілля,  суттєве  значення  відіграє  модель  еколого-економічного

управління  агрогосподарською  діяльністю  підприємств.  Вона  являє
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собою поєднання традиційних елементів управлінської науки і враховує

екологічну  складову,  що  коригує  дії  суб’єкта  агровиробництва  в

напрямку ведення екологозбалансованого розвитку.
11.Для вирішення екологічних проблем на макро- і мікрорівні  найбільш

дієвою  є  ієрархічна  система  екологічних  фондів,  яка  на  відміну  від

централізованої (консолідованої у бюджети різних рівнів) має цілий ряд

переваг,  і в першу чергу – у сфері раціонального використання коштів

через  створення  системи  державних  позабюджетних  екологічних

фондів,  що  підпорядковані  органам  виконавчої  влади  і  місцевого

самоврядування  і  функціонують  на  ринкових  засадах.  Враховуючи

функціональне  призначення  кожного  рівня  екологічних  фондів,

розподіл надходжень між ними доцільно проводити наступним чином:

Державний екологічний фонд – 10%, обласні екологічні фонди – 20%,

селищні  та  міські  екологічні  фонди  –  40%,  децентралізоване

використання  нарахованого  екологічного  збору  (екологічні  фонди

підприємств) – 30%. 
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Додаток А
Система прямого економічного стимулювання сільськогосподарських природокористувачів за

проведення природоохоронних заходів

№
п/п

Захід Метод стимулювання

1 2 3

1. Консервація орної землі 
шляхом залуження.

Щорічне відшкодування частини 
недоодержаного доходу та компенсація 
вартості насіння трав і витрат на їхній посів і
догляд.

2.
Консервація ріллі та 
інших с.-г. угідь  шляхом 
заліснення.

Щорічні рентні виплати за консервацію 
деградованих земель та компенсація вартості
посадкового лісоматеріалу , витрат на 
посадку лісу і догляду за ним до моменту 
змикання крон.

3.
Створення захисних 
лісосмуг.

Відшкодування недоодержаного доходу з 
площ угідь і витрат на їх створення і догляд.

4.
Створення насаджнень на
берегах річок і водойм.

Компенсація витрат на висадку і догляд.

5.
Будівництво 
протиерозійних 
гідротехнічних споруд.

Відшкодування витрат на будівництво.

6.
Засипка і виположування 
ярів.

Компенсація витрат на проведення робіт.

7.
Терасування крутих 
схилів.

Відшкодування витрат на проведення робіт.

8.
Окультурення природних 
кормових угідь.

Компенсація витрат на придбання насіння та
проведення культуртехнічних робіт.

9.
Проведення хімічної 
меліорації ґрунтів.

Відшкодування витрат на придбання 
меліорантів та виконання робіт.

10.
Виробництво с.-г. 
продукції без 
застосування пестицидів.

Виплата дотацій на вироблену і реалізовану 
екологічно чисту продукцію.

11.

Вилучення із вжитку і 
утилізація заборонених 
до вживання і 
прострочених пестицидів.

Компенсація вартості препаратів і 
фінансування послуг із вилучення і 
утилізації.

12.
Будівництво 
протиерозійних 
гідротехнічних споруд.

Відшкодування витрат на будівництво.
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Додаток Б

Виробництво промислової продукції в Херсонській області у 2009 році

Вид економічної діяльності
Вироблено продукції за 2009 рік 

(у діючих цінах)

тис. грн.
у % до

загального
обсягуВсього по області 1671980,3 100

Добувна промисловість 2056,1 0,1
Обробна промисловість 1402728,6 83,9

з неї:
харчова промисловість та

перероблення сільськогосподарських
продуктів

672727,2 40,2

машинобудування 402024,7 24,1
виробництво

продуктів 76879,6 4,6

виробництво інших неметалевих
мінеральних виробів

(будматеріалів, скловиробів)
79295,8 4,7

Легка промисловість 52947,9 3,2
Хімічна і нафтохімічна 40404,0 2,4

Металургія та оброблення металу 31646,5 1,9
Целюлозно-паперова

промисловість; видавнича справа 19804,8 1,2

Виробництво деревини та виробів з
деревини

1662,1 0,1

Виробництво та
розподілення 267195,6 16,0

Інші види економічної діяльності 25336,0 1,5
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Додаток В

Динаміка чисельності населення Херсонської області

Рік

Чисельніст
ь

населення,
тис. чол.

Народилося Померло

Міграція

прибуло вибуло

1997 1255,1 12047 17693 22201 24926
1998 1246,8 11189 17656 2076 23939
1999 1237,1 10370 18086 19163 22147
2000 1226,4 10184 18513 17417 22500
2001 1213,0 9757 18422 - -
2002 1172,7 9972 18476 17772 21362
2003 1149,8 10502 18269 17281 21075
2004 1133,9 10737 18505 16969 20989
2005 1125,6 11212 18545 16535 21011
2006 1129,3 11333 19008 17021 20866
2007 1122,3 12112 18798 16802 20454
2008 1108,8 11832 19276 17529 20200
2009 1033,7 10524 19623 16236 20328
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Додаток Д

Загроза населеним пунктам та господарським об’єктам Херсонської області від зсувів

Населений пункт Характер загрози
Кількість

зсувів
Білозерський район

с. Станіслав
Загроза житловим будинкам та

автодорозі
1

Великолепетиський район
с. Велика Лепетиха Загроза захвату присадибних ділянок 1
с. Князе-Григорівка Загроза захвату присадибних ділянок 1

Верхньорогачицький район

с. Бережанка
Загроза присадибним ділянкам і

господарчим будівлям
1

с. Ушкалка Загроза зерносховищу
Горностаївський район

с. Каїри Загроза захвату присадибних ділянок 1
Нововоронцовський район

С. Золота Балка Загроза захвату присадибних ділянок 3
смт. Нововоронцовка Загроза захвату присадибних ділянок 2

с. Фирсівка Загроза захвату присадибних ділянок 1
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Додаток Е

Кількісна характеристика раритетних видів фіторізноманіття 

Херсонської області

Таксономічна належність 

С
ві

то
ви

й 
Ч

ер
во

ни
й 

сп
ис

ок
 (

М
С

О
П

)

Є
вр

оп
ей

сь
ки
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Ч

ер
во

ни
й 

сп
ис

ок

Ч
ер
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на

 к
ни

га
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кр
аї

ни

Ч
ер

во
ни

й 
сп

ис
ок

 Х
ер

со
нс

ьк
ої

об
ла

ст
і

Прокаріоти (синьо-зелені водорості)  1
Рослини, в т.ч.: 18 25 54 44

водорості 5 2
мохоподібні 3 10

плауноподібні 1
папоротеподібні 1 3

голонасінні 1
покритонасінні 18 22 47 28

Всього 18 25 55 44
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Додаток Ж

Кількісна характеристика раритетних видів зоорізноманіття 

Херсонської області

Таксономічна належність 

С
ві

то
ви

й 
Ч

ер
во

ни
й 

сп
ис

ок
 (
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)
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ер

со
нс

ьк
ої
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ст
і

Гідроїдні поліпи 1
Черви круглі 2

Черви кільчасті 1 1
Членистоногі, в т.ч. 1 13 73 20

ракоподібні 16
павукоподібні 1

комахи 1 13 56 20
Молюски 2

Хребетні, в т.ч. 4 16 63 53
круглороті 1

риби 2 9 1
земноводні 1

плазуни 4 1
птахи 4 8 39 40
ссавці 5 11 10

Всього 5 30 142 73
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Додаток З

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (голів)

Мисливський
вид

Рік 
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Копитні
лані 593 673 715 812 1204 1870

кабани 990 1029 1442 1083 949 992
козулі 1872 1905 1461 1825 1610 1497
олені 1797 1741 1753 1311 1432 1691

Хутрові
лисиці 3502 4115 3881 3600 3716 дані відсутні
вовки 65 87 376 181 33 дані відсутні

ондатри 1273 1182 1227 849 8780 дані відсутні
зайці 140261 137012 134141 129297 127023 дані відсутні

Пернаті
куріпки 102445 100617 85739 100440 101960 дані відсутні

гуси 21401 9497 9820 12342 4466 дані відсутні
качки 294840 294606 248388 256069 211218 дані відсутні

фазани 71649 47292 37761 52100 50233 дані відсутні
лиски 168446 169579 147669 159154 115216 дані відсутні
голуби 132611 148613 129904 143645 95441 дані відсутні
кулики 361882 144362 121349 94250 57416 дані відсутні
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Додаток К

Завдання щодо реконструкції зрошувальних систем та поліпшення

екологічного стану зрошуваних земель, захист населених пунктів від

підтоплення ґрунтовими водами в Херсонській області на період 2001-

2005 років та прогноз до 2010 року

Район Джерело фінансування

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у

20
01

-2
00

5 
ро

ки

20
06

-2
01

0 
ро

ки

20
01

-2
01

0 
ро

ки

1 2 3 4 5 6
5. Реконструкція зрошувальних систем. 

Всього по області
держбюджет 

тис. га 38,5 50 88,5
тис. грн. 38500 50000 88500

кошти с.-г. виробників тис. грн. 19250 25000 44250

Бериславський 
держбюджет 

тис. га 2,705 3,570 6,275
тис. грн. 2705 3570 6275

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1352 1785 3137

Білозерський 
держбюджет 

тис. га 2,771 6,030 8,801
тис. грн. 2770 6030 8800

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1386 3015 4401

Великолепетиський 
держбюджет 

тис. га 1,966 1,892 3,858
тис. грн. 1966 1892 3858

кошти с.-г. виробників тис. грн. 982 946 1928

Великоолександрівський
держбюджет 

тис. га 0,712 1,00 1,712
тис. грн. 712 1000 1712

кошти с.-г. виробників тис. грн. 356 500 856

Верхньорогачицький
держбюджет 

тис. га 1,145 1,107 2,252
тис. грн. 1144 1107 2251

кошти с.-г. виробників тис. грн. 573 553 1126

Голопристанський 
держбюджет 

тис. га 2,481 3,470 5,951
тис. грн. 2481 3470 5951

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1240 1735 2975
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Горностаївський 
держбюджет 

тис. га 0,679 3,235 3,914
тис. грн. 679 3235 3914

кошти с.-г. виробників тис. грн. 340 1618 1958

Іванівський 
держбюджет 

тис. га - 1,130 1,130
тис. грн. - 1130 1130

кошти с.-г. виробників тис. грн. - 565 565

Каланчацький 
держбюджет 

тис. га 2,414 5,551 7,965
тис. грн. 2414 5551 7965

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1208 2775 3983

Продовж.  додатку К

1 2 3 4 5 6

Каховський 
держбюджет 

тис. га 0,949 0,600 1,549
тис. грн. 949 600 1549

кошти с.-г. виробників тис. грн. 474 300 774

Нижньосірогозький 
держбюджет 

тис. га 2,247 0,530 2,777
тис. грн. 2247 530 2777

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1124 265 1389

Нововоронцовський 
держбюджет 

тис. га 2,197 1,935 4,132
тис. грн. 2033 1935 3968

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1016 968 1984

Новотроїцький 
держбюджет 

тис. га 0,910 0,905 1,815
тис. грн. 910 905 1815

кошти с.-г. виробників тис. грн. 455 453 908

Скадовський 
держбюджет 

тис. га 6,552 5,500 12,052
тис. грн. 6552 5500 12052

кошти с.-г. виробників тис. грн. 3276 2750 6026

Цюрупинський 
держбюджет 

тис. га 3,464 4,550 8,014
тис. грн. 3463 4550 8013

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1731 2275 4006

Чаплинський 
держбюджет 

тис. га 1,513 1,200 2,713
тис. грн. 1513 1200 2713

кошти с.-г. виробників тис. грн. 756 600 1356

Дніпровський 
держбюджет 

тис. га 1,275 0,860 2,135
тис. грн. 1275 860 2135

кошти с.-г. виробників тис. грн. 638 430 1068

м. Нова Каховка 
держбюджет 

тис. га 0,502 0,920 1,422
тис. грн. 669 920 1589

кошти с.-г. виробників тис. грн. 334 460 794

6. Поліпшення стану зрошуваних земель.

Білозерський 
держбюджет 

тис. га 0,346 - 0,346
тис. грн. 346 - 346

кошти с.-г. виробників тис. грн. 173 - 173

Генічеський 
держбюджет 

тис. га 0,733 5,110 5,843
тис. грн. 733 5110 5843

кошти с.-г. виробників тис. грн. 367 2555 2922
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Голопристанський 
держбюджет 

тис. га 0,129 - 0,129
тис. грн. 129 - 129

кошти с.-г. виробників тис. грн. 65 - 65

Новотроїцький 
держбюджет 

тис. га 1,276 0,905 2,181
тис. грн. 1276 905 2181

кошти с.-г. виробників тис. грн. 638 452 1090

Скадовський 
держбюджет 

тис. га 0,897 - 0,897
тис. грн. 897 - 897

кошти с.-г. виробників тис. грн. 448 - 448

Продовж. додатку К

1 2 3 4 5 6

Дніпровський 
держбюджет 

тис. га 0,375 - 0,375
тис. грн. 375 - 375

кошти с.-г. виробників тис. грн. 187 - 187 

Нововоронцовський 
держбюджет 

тис. га 0,262 - 0,262
тис. грн. 262 - 262

кошти с.-г. виробників тис. грн. 131 - 131

7. Завершення будівництва зрошувальних систем.

Всього по області
держбюджет 

тис. га 4,7 15 19,7
тис. грн. 9400 30000 39400

кошти с.-г. виробників тис. грн. 4700 15000 19700

Бериславський 
держбюджет 

тис. га - 1,0 1,0
тис. грн. - 2000 2000

кошти с.-г. виробників тис. грн. - 1000 1000

Білозерський 
держбюджет 

тис. га 0,083 1,6 1,638
тис. грн. 249 3200 3449

кошти с.-г. виробників тис. грн. 150 1600 1750

Великолепетиський 
держбюджет 

тис. га 0,576 1,0 1,576
тис. грн. 1152 2000 3152

кошти с.-г. виробників тис. грн. 507 1000 1507

Великоолександрівський
держбюджет 

тис. га - 0,6 0,6
тис. грн. - 1200 1200

кошти с.-г. виробників тис. грн. - 600 600

Верхньорогачицький
держбюджет 

тис. га - 0,6 0,6
тис. грн. - 1200 1200

кошти с.-г. виробників тис. грн. - 600 600

Голопристанський 
держбюджет 

тис. га 0,669 1,0 1,669
тис. грн. 1270 2000 3270

кошти с.-г. виробників тис. грн. 669 1000 1669

Горностаївський 
держбюджет 

тис. га 1,046 1,0 2,046
тис. грн. 2060 2000 4060

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1046 1000 2046

Каланчацький 
держбюджет 

тис. га - 1,2 1,2
тис. грн. - 2400 2400

кошти с.-г. виробників тис. грн. - 1200 1200



240

Каховський 
держбюджет 

тис. га 0,475 1,0 1,475
тис. грн. 873 2000 2873

кошти с.-г. виробників тис. грн. 431 1000 1431

Нижньосірогозький 
держбюджет 

тис. га - 0,6 0,6
тис. грн. - 1200 1200

кошти с.-г. виробників тис. грн. - 600 600

Нововоронцовський 
держбюджет 

тис. га 0,450 1,3 1,750
тис. грн. 1000 2600 3600

кошти с.-г. виробників тис. грн. 450 1300 1750

Продовж. додатку К

1 2 3 4 5 6

Скадовський 
держбюджет 

тис. га - 1,5 1,5
тис. грн. - 3000 3000

кошти с.-г. виробників тис. грн. - 1500 1500

Цюрупинський 
держбюджет 

тис. га 1,01 1,0 2,01
тис. грн. 2020 2000 4020

кошти с.-г. виробників тис. грн. 1097 1000 2097

Чаплинський 
держбюджет 

тис. га 0,218 1,6 1,818
тис. грн. 436 3200 3636

кошти с.-г. виробників тис. грн. 200 1600 1800

м. Нова Каховка
держбюджет 

тис. га 0,173 - 0,173
тис. грн. 340 - 340

кошти с.-г. виробників тис. грн. 150 - 150

8. Захист від підтоплення населених пунктів.

Всього по області держбюджет
населених пунктів 22 22 44

тис. грн. 6600 6600 13200

Чаплинський держбюджет населених пунктів 3 1 4

Новотроїцький держбюджет населених пунктів 6 1 7

Генічеський держбюджет населених пунктів 7 4 11

Білозерський держбюджет населених пунктів 1 8 9

Скадовський держбюджет населених пунктів 2 2 4

Каланчацький держбюджет населених пунктів 2 1 3

Бериславський держбюджет населених пунктів 1 - 1

Нововоронцовський держбюджет населених пунктів - 2 2
Великоолександрівський держбюджет населених пунктів - 2 2

Високопільський держбюджет населених пунктів - 1 1
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Додаток Л
Завдання першочергового забезпечення сільських населених пунктів

Херсонської області, що користуються привізною водою,

централізованим водопостачанням на 2001-2005 роки 
і прогноз до 2010 року

Захід 
О

ди
ни

ця
ви

м
ір

у

В
сь

ог
о 

20
01

-2
00

5
ро

ки

20
06

-2
01

0
ро

ки

1 2 3 4 5
Забезпечення водопостачання сіл, що

користуються привізною водою
населені пункти 36 19 17

Іванівський район населені пункти 12 12 -
Нижньосірогозький район населені пункти 7 2 5

Великоолександрівський район населені пункти 6 - 6
Нововоронцовський район населені пункти 1 1 -

Горностаївський район населені пункти 4 2 2
Каховський район населені пункти 6 2 4

Продовження будівництва групових
водопроводів

км 170 170 -
млн. грн. 16,8 16,8 -

Магістральні водогони
км 40 40 -

млн. грн. 10,2 10,2 -

Іванівський район
км 22 22 -

млн. грн. 5,6 5,6 -

Нижньосірогозький  район
км 18 18 -

млн. грн. 4,57 4,57 -

Внутрішньогосподарські водогони
км 130 130 -

млн. грн. 6,6 6,6 -

Іванівський район
км 93,2 93,2 -

млн. грн. 4,6 4,6 -

Нижньосірогозький  район
км 36,8 36,8 -

млн. грн. 2,0 2,0 -
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Будівництво і реконструкція локальних
водопроводів

км 110 40 70
млн. грн. 9,5 3 6,5

Нововоронцовський район
км 13,0 13,0 -

млн. грн. 1,0 1,0 -

Горностаївський район
км 25,5 13,5 12,0

млн. грн. 2,1 1,0 1,1

Великоолександрівський район 
км 33,0 - 33,0

млн. грн. 3,4 - 3,4
Продовж. додатку Л

1 2 3 4 5

Каховський район
км 38,5 13,5 25,0

млн. грн. 3,0 1,0 2,0
Будівництво локальних систем

каналізації
км 150 55 95

млн. грн. 15,5 48 10,0

Іванівський район
км 48 4,8 -

млн. грн. 4,8 2 -

Горностаївський район
км 40 0,2 38

млн. грн. 4,2 5 4,0

Нововоронцовський район
км 10 0,5 5

млн. грн. 1,0 - 0,5

Великоолександрівський район
км 52 - 52

млн. грн. 5,5 - 5,5
Будівництво нових групових

водопроводів
км 170 - 170

млн. грн. 15 - 15

Нижньосірогозький район
км 170 - 170

млн. грн. 15 - 15
Науково-технічне забезпечення млн. грн. 1,3 0,3 1,0
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Додаток М

Заходи щодо поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в

Херсонській області

Найменування заходів
Технічні

параметри

Т
ер

м
ін

 в
ик

он
ан

ня
, р

ок
и

Н
ео

бх
ід
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 ф

ін
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су
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 т
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. г
рн

.

Джерела
фінансування

(бюджет)

1 2 3 4 5
Будівництво каналізації в

м. Гола Пристань 
2 тис. м3/добу,

10,5 км
2006-2010 7972

Державний,
місцевий

Будівництво каналізації в
смт. Каланчак 

1,4 тис. м3/добу,
4,1 км

2006-2007 4824

Реконструкція мереж і
споруд каналізації в смт.

Новотроїцьке

5 тис. м3/добу,
2,5 км

2006-2010 15898

Реконструкція господарчо-
побутової каналізації у

 м. Скадовськ 

14,6 тис.
м3/добу, 5,45 км

2006-2010 9620

Санація каналізаційного
колектора по пр. Перемоги

у м. Нова Каховка 
0,315 км 2006-2007 1962

Будівництво каналізації у
смт. Чаплинка 

4,2 тис. м3/добу,
3,0 км

2006-2015 75000

Будівництво каналізації у
смт. Горностаївка  

2,0 тис. м3/добу,
4,6 км

2006-2010 4750
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Реконструкція
каналізаційної мережі с.
Дар’ївка  Білозерського

району 

3,1 км 2006-2007 164

Реконструкція
каналізаційної мережі с.

Виноградове
Цюрупинського району 

1,0 км 2008 154

Реконструкція
каналізаційної мережі смт.
Дніпряни  м. Нова Каховка

 

0,8 км 2009 80

Продовж. додатку М
1 2 3 4 5

Будівництво каналізаційної
мережі смт. Нижні

Сірогози 0,5 км 2006 60

Державний,
місцевий

Будівництво каналізаційної
мережі смт. Велика

Лепетиха 
0,5 км 2009 60

Будівництво каналізаційної
мережі смт. Новоолексіївка

Генічеського району  
0,8 2010 90

Будівництво каналізаційної
мережі 

с. Залізний Порт
Голопристанського району 

0,5 2007 80

Реконструкція та
розширення очисних

споруд м. Нова Каховка
25 тис. м3/добу 2006-2010 4409

Реконструкція очисних
споруд м. Генічеська

0,5 тис. м3/добу,
3,3 км

2006-2007 2778

Реконструкція очисних
споруд м. Берислава 

2,7 тис. м3/добу,
1,9 км

2006-2009 3507

Будівництво мереж
каналізації східної частини

м. Гола Пристань 
5,5 км

2006-2008

4115
Державний,

місцевий

Реконструкція
каналізаційних мереж і

очисних споруд смт.
Іванівка

800 м3/добу 2500

Будівництво очисних
споруд смт. Нижні

Сірогози

800 м3/добу 2400
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Реконструкція очисних
споруд м. Каховка 

2007-2010 2500 

Ремонтно-відновлювальні
роботи на очисних
спорудах обласної

інфекційної лікарні

200 м3/добу 2006 838,1

Реконструкція 
очисних споруд 

смт. Наддніпрянське 
м. Херсона 

400 м3/добу 2006-2008 1889

Продовж. додатку М

1 2 3 4

Ремонт колектора від смт.
Асканія Нова до с. Новий

Етап 
2006-2007 769,2

Державний,
місцевий

Будівництво очисних
споруд і каналізаційних
мереж на о. Бірючому

2006 138,0

Будівництво очисних
споруд та реконструкція

каналізаційних мереж у с.
Роздольне Каховського

району

700 м3/добу 2006-2008 2400

Реконструкція
каналізаційних мереж с.

Коробки Каховського
району

800 м3/добу 2006-2007 800

Реконструкція ставків
біологічної очистки і

каналізаційних мереж с.
Тавричанка Каховського

району

400 м3/добу 2008-2010 1000

Реконструкція
каналізаційних мереж с.

Малокаховка Каховського
району

150 м3/добу 2007 150
Державний,

місцевий

Виготовлення проектно-
кошторисної документації
на реконструкцію очисних
споруд і мереж каналізації

смт. Високопілля

2006 50
Місцеві
бюджети
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Реконструкція очисних
споруд в смт. Високопілля 

400 м3/добу 2006-2007 1800

Державний,
місцевий

Реконструкція
каналізаційної мережі в

смт. Високопілля
0,8 км 2007 300

Виготовлення проектно-
кошторисної документації
на реконструкцію очисних
споруд і мереж каналізації

смт. Архангельське
Високопільського району

2006 50

Продовж. додатку М

1 2 3 4 5
Реконструкція

каналізаційної мережі в
смт. Архангельське

Високопільського району

0,7 км 2008 260

Державний,
місцевий

Розробка проектно-
кошторисної документації

та будівництво
каналізаційних колекторів
в с. Південне та Сосновка

Каховського району 

2006-2010 6000

Реконструкція очисних
споруд  м. Цюрупинська 

25 тис. м3 2006-2009 1000

Реконструкція очисних
споруд в смт. Брилівка
Цюрупинського району

800 м3/добу 2006 60

Будівництво очисних
споруд у с. Хорли

Каланчацького району
2007-2010 1800

Кошти
власників баз
відпочинку 

Реконструкція очисних
споруд Голопристанської

виправної колонії №7
УДДУ ПВП  

2006-2010 2290
Державний,

місцевий

Реконструкція очисних
споруд в с. Залізний Порт
Голопристанського району

2006 1130

Кошти
власника
очисних
споруд

Будівництво каналізації та
очисних споруд
оздоровчої зони 

с. Більшовик

2006-2010 1000 Кошти
власників

оздоровчих
закладів
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Голопристанського району
Будівництво полів
фільтрації в смт.
Нововоронцовка 

300 м3/добу 2006-2007 100
Державний,

місцевий

Вибір та відведення в
натурі земельних ділянок
під полігони побутових
відходів, оформлення

паспортів

80 одиниць

2006-2010

200 Місцевий

Будівництво підприємства
з переробки відходів у м.

Нова Каховка

160 тис. 
тон /рік 23000

Бюджети всіх
рівнів

Продовж. додатку М
1 2 3 4 5

Реконструкція існуючого
полігону ТПВ м. Херсона,

будівництво нового
полігону ТПВ.

3,262 млн. тон 2006-2010 16743
Обласний,
міський 

Ліквідація стихійних
сміттєзвалищ в буферній

зоні біосферного
заповідника «Асканія -
Нова» Чаплинського

району

2006 55 Грант 

Рекультивація земель під
сміттєзвалищем

Малокаховської сільської
ради Каховського району

5 га 2006-2007 200 Місцеві

Реконструкція полігону
твердих побутових

відходів в смт. Високопілля
2006 100

Державний,
місцевий

Знищення непридатних до
використання хімічних

засобів захисту рослин, які
зберігаються на території

Херсонської області

2006-2010 45656

Реконструкція полігону
ТПВ у смт. Брилівка

Цюрупинського району
15 тис. м3 2006-2008 40

Реконструкція існуючого
та будівництво нового

полігону ТПВ в м. Каховка
2006-2010 4250 

Будівництво полігонів ТПВ
в: м. Гола Пристань 

25 тис. м3 2006-2008 2500
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м. Генічеськ 1580 тис. м3

2006-2010
5402

м. Цюрупинськ 1230,8 тис. м3 5245
смт. Новотроїцьке 10 тис. м3 2006-2008 2400

смт. Каланчак 2,0 га

2006-2007

200

Місцевий
с. Хорли, Привілля,
Максима Горького

Каланчацького району
3,0 га 200

Розробка програми по
сортуванню та переробці
побутових відходів смт.

Нововоронцовка

2006-2010 45
Державний,

місцевий

Продовж. додатку М
1 2 3 4 5

Відновлення належного
стану поясів санітарної

охорони джерел
водопостачання в

населених пунктах області

26 свердловин

2006-2010

155,8 Місцеві

Будівництво
протиерозійних

гідротехнічних споруд
12400

Державний,
місцевий

Рекультивація порушених
земель

3225 га 8060

Проведення обстежень
земель і ґрунтів

450 тис. га 2006-2007 720

Державний,
місцевий

Консервація еродованої і
техногенно забрудненої

ріллі (залуження,
залісення)

16,3 тис. га

2006-2010

9535,6

Хімічна меліорація ґрунтів 76 тис. га 95000
Створення зон

вирощування екологічно
чистої продукції

0,8 тис. га 
10,5 тис. тон 9450

Доведення у структурі
посівних площ долі

багаторічних трав до 40%
кормової групи

30 тис. га 30000
Кошти с.-г.
виробників

Внесення органічних
добрив

3,8 млн. тон 266000

Внесення мінеральних
добрив

525,9 тис. тон 1579420

Агроекологічна
паспортизація земель:

Горностаївський район 

2009 34,2 Державний,
місцевий
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Голопристанський район 

2006-2010

230
Цюрупинський 43 тис. га 65

Іванівський 80
Хімічна меліорація
зрошуваних земель:

Цюрупинський район
21 тис. га 3200

Голопристанський 9 тис. га 2006-2008 960
Горностаївський 2007-2008 171,4

Верхньорогачицький 200 га 2006 3,0

Каланчацький 2 тис. га 2006-2010 500

Продовж. додатку М
1 2 3 4 5

Створення прибережних
захисних смуг, їх

заліснення; агротехнічні,
протиерозійні заходи

500 Місцеві

Інвентаризація зелених
насаджень м. Херсона 

767,5 Міський 

Проведення рубок догляду
за лісом та інших рубок,
пов’язаних з веденням
лісового господарства

20000 га 14200
Державний,

місцевий

Проведення біотехнічних
заходів, спрямованих на

охорону, відтворення, облік
диких тварин

2006-2010

460

Державний,
місцевий

Інвентаризація зелених
насаджень та відтворення
нових зелених масивів на
території Дендропарку та

парку в західній частині м.
Каховка (прибережна зона)

1000

Відновлення полезахисних
лісосмуг:

Верхньорогачицький
район

90 га

2006-2010

270

Кошти
господарств,

місцевий
бюджет

Цюрупинський район 240 га 150
Чаплинський район 100
Каланчацький район 23 га 100
Іванівський район 1391,6
Каховський район 50 га 500



250

Розчищення русла 
р. Вірьовчина

6,5 км 1500

Місцевий
бюджет

Розчищення русла 
Сірогозької балки

5 км 2006-2008 60

Розчищення русла 
Білозерської балки 

5 км 2006-2010 100

Розчищення русла 
р. Каланчак 

1,1 км

2006

600
Державний,

місцевий
Заглиблення  русла 

Томиної балки 
23,1

Місцеві
бюджет

Розчищення русла 
р. Молозяної 

4 км 2007 60
Місцевий
бюджет

Продовж. додатку М
1 2 3 4 5

Розчищення дна
водосховища с. Дудчани 

20 га 2006-2008 70

Державний,
місцевий

Розробка проектної
документації та винесення

в натуру прибережних
захисних смуг,

водоохоронних зон

132 км

2006-2010

1650

Тампонаж недіючих
артезіанських свердловин в

області 
1618

Підтримка оптимального
гідрологічного стану

заплавних та гирлових
водойм пониззя р. Дніпро 

2006-2010 85

Місцеві
бюджети

Переоцінка
експлуатаційних запасів

підземних вод на
водозаборах, де закінчився
амортизаційний строк: смт.

Асканія-Нова 

2006-2007
100

м. Гола Пристань 100
смт. Лазурне 2007-2008 100
м. Скадовськ 2008-2009 100

м. Цюрупинськ 2009-2010 100
Вивчення процесів

підтоплення та буріння
спостережних свердловин
на території м. Херсона і

області 

2006-2010 250
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Ліквідація підтоплення
території с. Степанівка м.

Херсона 
1239,2

Державний,
міський 

Відновлення та
упорядкування території

джерел і водоймищ 
500 Місцевий 

Ліквідація підтоплення
вул. 10, 11-ї Північних м.

Херсона 
887,8

Міський м.
Херсона 

Будівництво водовідвідних
споруд дощових вод (вул.

Ракетна - вул. Лісова)
(перша черга) м. Херсона 

345,8

Продовж. додатку М
1 2 3 4 5

Будівництво водовідвідних
споруд дощових вод по
вул. Стебліївській  м.

Херсона 

34,5

Реконструкція зливової
каналізації м. Каховка

2000
Державний,
місцевий 

Проведення досліджень і
підготовка наукового
обгрунтування для

створення в пониззі р.
Дніпро гідробіологічного

заповідника

2006 33,3
Місцеві
бюджети

Збереження природно-
заповідного фонду та

еколого-освітня й
екскурсійна діяльність

біосферного заповідника
«Асканія-Нова» ім.
Ф.І.Фальц-Фейна  

2006-2010

48500

Державний,
місцевий 

Заходи зі збереження і
відновлення популяції

огаря
100

Відселення населення з
території дендрологічного

парку «Асканія-Нова»

2006 359
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Розробка проекту
організації території
Азово-Сиваського

національного природного
парку 

360

Позначення водно-
болотних угідь

міжнародного значення

2006-2007

6 Місцевий 

Розширення території
резерву ПЗФ

30
Державний,
місцевий 

Розширення території
пам’ятки природи

місцевого значення озера
Соляного

25 Місцевий 

Берегоукріплення
Каховського вдсх.: с. Каїри
Горностаївського району 

3,0 км 2006-2008 5688
Державний,
місцевий 

Продовж. додатку М
1 2 3 4 5

с. Заводівка
Горностаївського району

0,2 км 2006-2007 300
Державний,

місцевий
с. Василівка, Софіївка
Каховського району

4,5 км 2007-2008 8532

с. Любимівка Каховського
району

0,1 км

2006

150

с. Мала Лепетиха
Великолепетиського

району
0,23 км 82

с. Нижній Рогачик
Верхньорогачицького

району
0,9 км 2007 1627

смт. Велика Лепетиха 0,4 км 2008-2009 798
Господарство  ім. Кірова

Великолепетиського
району 

0,2 км 2009-2010 351

с. Князе-Григорівка
Великолепетиського

району
0,1 км 2006 150

смт. Нововоронцовка 8,5 км 2006-2010 2000
с. Новоолександрівка
Нововоронцовського

району

6 км 1750
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с. Гаврилівка
Нововоронцовського

району
5 км 1500

с. Михайлівка
Нововоронцовського

району
3 км 900

Берегоукріплення Дніпро-
Бузького лиману біля с.
Станіслав Білозерського

району

1 км 2008 1876

Берегоукріплення р.
Інгулець в господарстві «1

травня»
Великоолександрівського

району

0,2 км 2009 351

Берегоукріплення
морського узбережжя в

смт. Лазурне Скадовського
району

2,85 км 2006-2007 32000

Продовж. додатку М
1 2 3 4 5

Берегоукріплення
Дніпровського лиману в с.

Широка Балка
Білозерського району

1,1 2006-2010 500 Місцевий 

Картування ділянок
розвитку зсувних і

абразійних процесів

2006-2010

500 Місцевий 

Поліпшення умов
природного відтворення

літофільних риб
Дніпровсько-Бузької

гирлової області: насипка
штучних нерестовищ для

нижньодніпровського
рибця

20 га 250
Місцеві

бюджети,
кошти

підприємства
Проведення

рибогосподарської
меліорації за плавневих і

плавневих водойм

10 га 100

Обстеження рибозахисних
споруд 

2010 5
Кошти

підприємства
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Відтворення аборигенних і
зникаючих видів риб і
вселення їх в природні

водойми пониззя Дніпра
2006-2010

344,5
Місцеві

бюджети,
кошти

підприємства

Розробка науково
обґрунтованих заходів для

створення оптимальних
умов розмноження і нагулу

риб 

191

Додаток Н

Рекомендована структура та площі посівів сільськогосподарських культур

на зрошуваних землях Херсонської області  до 2015 року, тис. га

Сільськогосподарська
культура

Рік 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зернові, всього 91 96 98 106 114 117 125 135
в т.ч. пшениця озима 50 48 49 54 56 58 60 70

кукурудза 41 48 49 52 58 58 60 65
Технічні, всього 91 96 102 108 116 126 138 160

в т.ч. ріпак 17 24 29 30 36 45 46 60
соя 74 72 74 77 80 81 92 100

Інші культури: 58 57 65 71 73 81 83 95
в т.ч. овочі 28 28 29 30 31 36 37 40

кормові 25 24 32 34 36 36 37 40
сади та виноградники 5 5 5 7 7 9 10 10

Всього 240 250 266 284 303 323 346 390
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Додаток П

Розрахункова вартість валової продукції та прибуток від вирощування

сільськогосподарських культур на зрошуваних землях Херсонської області в динаміці до

2015 року, млн. грн. 

С.-г. культура
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зернові,
всього

474,5
301

522,0
336

522,0
346

534,0
346,5

557,0
346,5

565,0
364

565,0
364

585,0
324,5

в т.ч.
пшениця

озима

240,0
126,0

240,0
126,0

240,0
136,5

252,0
136,5

252,0
136,5

260,0
136,5

260,0
136,5

280,0
147,0

кукурудза
234,5
175,0

282,0
210,0

282,0
210,0

282,0
227,5

305,5
227,5

305,5
227,5

305,5
227,5

305,5
227,5

Технічні,
всього

399,0
237,0

438,0
252,0

457,0
259,5

457,0
259,5

457,0
267,0

476,0
282,0

514,0
307,0

550,0
322,0

в т.ч. ріпак
75,0
30,0

114,0
45,0

133,0
52,5

133,0
52,5

152,0
60,0

190,0
75,0

190,0
75,0

228,0
90,0

соя
324,0
207,0

324,0
207,0

324,0
207,0

324,0
207,0

324,0
207,0

324,0
207,0

360,0
232,0

360,0
232,0

Інші
культури:

1211,0
263,8

1264,4
274,0

1315,4
256,5

1349,5
278,1

1408,0
282,4

1566,5
333,5

1604,6
339,7

1625,0
343,0

в т.ч. овочі
680,0
176,8

700,0
182,0

700,0
182,0

700,0
182,0

700,0
182,0

800,0
208,0

800,0
208,0

800,0
208,0
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кормові
180,0
30,0

180,0
30,0

231,0
38,5

240,0
40,0

240,0
40,0

240,0
40,0

243,0
40,5

240,0
40,0

сади
300,0
36,0

330,0
39,6

330,0
39,6

350,0
42,0

400,0
48,0

450,0
54,0

480,0
57,6

500,0
60,0

виноградники
51,0
21,0

54,4
22,4

54,4
22,4

59,5
24,5

68,0
28,0

76,5
31,5

81,6
33,6

85,0
35,0

Вартість вал. 
витрати

2084,5
801,8

2224,4
862,0

2294,4
862,5

2340,5
884,1

2431,0
913,4

2645,5
979,5

2719,6
1010,7

2798,5
989,5

Прибуток 1282,7 1362,4 1431,5 1456,4 1517,6 1666,0 1708,9 1809,0

Додаток Р

Рух коштів за державною цільовою підпрограмою фінансового лізингу

широкозахватних дощувальних машин

Рік 

К
ош

ти
 н

а 
пр

ид
ба

нн
я 

те
хн

ік
и,

 м
лн

. г
рн

. 

К
ош

ти
 н

а 
ре

ко
нс

тр
ук

ці
ю

вн
ут

рі
ш

нь
ог

ос
по

да
рс

ьк
ої

 м
ер

еж
і, 

м
лн

. г
рн

. 

В
сь

ог
о 

ви
тр

ат
и 

на
 р

ік
, м

лн
. г

рн
. 

С
ум

а 
ви

тр
ат

, м
лн

. г
рн

. 

Н
ад

хо
дж

ен
ня

 
ві

д 
лі

зи
нг

у,
 м

лн
. г

рн
. 

С
ум

а 
де

рж
ав

ни
х 

ви
тр

ат
, м

лн
. г

рн
. 

Д
ер

ж
ав

не
 ф

ін
ан

су
ва

нн
я

 п
о 

ро
ка

х,
 м

лн
. г

рн
. 

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 36,0 26,8 62,8 62,8 0,0 62,8 62,8
2009 51,5 38,4 89,9 152,7 10,7 142,0 79,2
2010 63,0 46,9 109,9 262,6 26,0 225,9 83,9
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2011 86,0 57,2 143,2 405,7 44,6 324,5 98,5
2012 115,0 70,8 185,8 591,5 69,0 441,3 116,8
2013 152,0 91,0 243,0 834,5 100,6 583,7 142,4
2014 201,5 111,9 313,4 1147,9 141,9 755,2 171,5
2015 239,0 128,5 367,5 1515,4 195,1 927,6 172,4
2016 94,4 42,1 136,5 1651,9 257,6 806,5 -121,1
2017 94,4 42,1 136,5 1788,4 280,8 662,2 -144,3
2018 94,4 42,1 136,5 1924,9 304,0 494,6 -167,5
2019 94,4 42,1 136,5 1998,6 327,2 303,9 -190,7
2020 94,4 42,1 136,5 2045,3 339,8 100,7 -203,3
2021 94,4 42,1 136,5 2071,9 347,7 -110,5 -211,2
2022 94,4 42,1 136,5 2065,2 352,2 -326,2 -215,7
2023 94,4 42,1 136,5 2015,9 351,1 -540,8 -214,6
2024 94,4 42,1 136,5 1909,4 342,7 -747,0 -206,2
2025 94,4 42,1 136,5 1732,6 324,6 -935,1 -188,1
2026 94,4 42,1 136,5 1501,6 294,5 -1093,1 -158,0
2027 94,4 42,1 136,5 1501,6 255,3 -1211,9 -118,8
2028 94,4 42,1 136,5 1501,6 255,3 -1330,6 -118,8
2029 94,4 42,1 136,5 1501,6 255,3 -1449,4 -118,8
2030 94,4 42,1 136,5 1501,6 255,3 -1568,2 -118,8

Додаток С

Рух коштів за державною цільовою підпрограмою фінансового лізингу

шлангобарабанних установок
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Рік 
В

ве
де

нн
я 

в 
ді

ю
 н

ов
ої

 т
ех

ні
ки

, ш
т.

К
ош

ти
 н

а 
пр

ид
ба

нн
я 

те
хн

ік
и,

 
м

лн
. г

рн
. 

Площа,
га 

Н
ад

хо
дж

ен
ня

 в
ід

 л
із

ин
гу

, 
м

лн
. г

рн
. 

С
ум

а 
де

рж
ав

ни
х 

ви
тр

ат
, 

м
лн

. г
рн

. 

Д
ер

ж
ав

не
 ф

ін
ан

су
ва

нн
я 

за
 р

ок
ам

и,
 

м
лн

. г
рн

. 

2008 55 9,9 1,1 - 10 10
2009 70 12,6 1,4 2,7 20 10
2010 90 16,2 1,8 6,1 30 10
2011 114 20,5 2,3 10,4 40 10
2012 145 26,1 2,9 16,0 50 10
2013 185 33,3 3,7 23,0 60 10
2014 220 39,6 4,4 29,4 70 10
2015 260 46,8 5,2 36,6 80 10
2016 250 45,0 5,0 44,9 80 0
2017 287 51,7 5,7 51,5 80 0
2018 325 58,5 6,5 58,4 80 0
2019 363 65,3 7,3 65,2 80 0
2020 400 72,0 8,0 72,2 80 0

Всього 2764 497,5 55,3 416,5 80 80
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Додаток Т

Рух коштів за державною цільовою підпрограмою фінансового лізингу

систем краплинного зрошення

Рік 

Н
ов

і п
ло

щ
і, 

ти
с.

 г
а 

К
ош

ти
 н

а 
пр

ид
ба

нн
я

те
хн

ік
и,

 
м

лн
. г

рн
. 

Н
ад

хо
дж

ен
ня

 в
ід

 л
із

ин
гу

,
м

лн
. г

рн
. 

С
ум

а 
де

рж
ав

ни
х 

ви
тр

ат
, 

м
лн

. г
рн

. 

Д
ер

ж
ав

не
 ф

ін
ан

су
ва

нн
я,

м
лн

. г
рн

. 

1 2 3 4 5 6
2008 1,0 10,0 0,0 10,0 10,0
2009 1,5 15,4 5,4 20,0 10,0
2010 2,4 23,6 13,6 30,0 10,0
2011 3,1 30,8 20,8 40,0 10,0
2012 3,9 39,1 29,1 50,0 10,0
2013 4,7 47,4 37,4 60,0 10,0
2014 5,6 56,3 46,3 70,0 10,0
2015 6,5 65,5 55,5 80,0 10,0
2016 6,5 65,1 65,1 80,0 0,0
2017 7,0 69,9 69,9 80,0 0,0
2018 7,2 72,2 72,2 80,0 0,0
2019 7,6 76,0 76,0 80,0 0,0
2020 7,9 79,3 79,3 80,0 0,0

Всього 65,1 650,5 570,5 80,0 80,0


	
	Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування
	Науковий керівник:

	ЖУЙКОВ ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ
	Херсон – 2011
	Рис. 1.1. Найбільш поширені фактори шкідливого впливу агровиробництва на оточуюче середовище
	Класифікація сучасних важелів економічного регулювання якості навколишнього середовища
	Класифікація джерел і факторів ризиків
	Оцінка ймовірності настання ризиків у балах
	Аналіз несуперечності думок експертів
	Ризики

	Загальна оцінка ризику

	Рис. 3.8. Схема розподілу збору за забруднення навколишнього природного середовища в Україні
	Бюджети

	Нормативи розподілу сум зборів за бюджетами
	Відхилення

