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ВСТУП
У сучасних умовах господарювання ключо�

вим фактором економічного зростання будь�
якої країни світу є необхідність забезпечення
її екологічної безпеки та енергетичної неза�
лежності. Проте, ця проблема не може бути ані
знівельованою, ані автоматично вирішеною
жодною державою, у тому числі й Україною.
Відтак, проблематика ефективного управління
забезпеченням та реалізацією природоохорон�
ної політики в державі та раціонального ресур�
совикористання є одним із найскладніших зав�
дань сучасного державотворення. Оптималь�
ного варіанту щодо його реалізації можна до�
сягти лише у разі: 1) глибокого дослідження
процесів щодо забезпечення високого рівня
економічної безпеки в цілому та екологічної,
зокрема; 2) удосконалення системи управлін�
ня національним господарством та елімінуван�
ня ієрархічних рівнів інституціонального забез�
печення; 3) оптимізації видобутку, заміні та
трансформації сировини та видобувних ре�
сурсів (а також раціонального їх використан�
ня); 4) розроблення методів і методик моделю�
вання та прогнозування розвитку виробничо�
економічних субструктурних елементів загаль�
ної економічної системи; 5) наукового осмис�
лення об'єктивних економічних явищ, що зу�
мовлюють необхідність провадження систем�
ної реструктуризації промислового виробниц�
тва та стратегічного управління його енергое�
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фективністю й ресурсовикористання. Проте, на
основі нового знання можна запроваджувати
новітні технології (як у політичній, соціальній,
управлінській, так і у техніко�технологічній
сферах). Останні стануть на кілька порядків
результативнішими від прийнятих, на даний час
в Україні, стандартів, нормативних документів,
що діють нині в економічній сфері.

Теоретичним і прикладним аспектам вирішен�
ня багатогранних проблем забезпечення і реалі�
зації природоохоронної діяльності в Україні при�
свячені праці О. М. Алимова, О. І. Амоші, Б. М. Да�
нилишина, С. І. Дорогунцова, О. О. Веклич,
В. С. Крисаченко, М. А. Хвесика та ін. [1—6]. Заз�
наченим напрямам досліджень присвячені роз�
робки НАН України та галузевих інститутів.
Проте, віддаючи належне теоретичній та прак�
тичній цінності попередніх наукових здобутків,
існує гостра потреба в проведенні системного
дослідження проблем природокористування,
формування джерел екологічного фінансування,
оптимізації розміру платежів юридичних і фізич�
них осіб за забруднення навколишнього природ�
ного середовища. Важливість вирішення науко�
во�прикладних проблем екологічного фінансу�
вання, запровадження організаційно�економіч�
ного і економіко�правового стимулювання для
забезпечення надійності поведінки економічної
системи держави, розвитку теорії економіки та
управління національним господарством зумови�
ла необхідність детальної розробки теоретико�

Розглянуто особливості ціннісно�орієнтованого моделювання системи управління забезпечен�
ням та реалізацією природоохоронної політики в державі. Визначено фінансово�економічні та орга�
нізаційні вигоди при вирішенні проблем ратифікації Кіотського протоколу в Україні. Використо�
вуючи оригінальні моделі вирішень, побудовано прогнози забруднення парниковими газами у країні в
цілому та в Донецькому регіоні. Формалізовано модель залежності атмосферних викидів від капі�
тальних інвестицій на поточні витрати на охорону атмосферного повітря. Запропоновано кон�
цепцію нарахування суми відшкодування збитків, нанесених довкіллю.
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методичних засад цін�
нісно�орієнтованого мо�
делювання управління
природоохоронної діяль�
ності в Україні.

ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ

Метою нашого досл�
ідження є техніко�еко�
номічне обгрунтування
та добір ціннісно�орієн�
тованих модельних вир�
ішень як організаційно�
економічної основи для
прийняття оптимізацій�
них управлінських рі�
шень щодо реалізації
дієвої природоохорон�
ної політики в державі за рахунок скорочення
атмосферних викидів і зниження техногенно�
го навантаження при збільшенні обсягів про�
мислового виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Вивчення і деталізація атмосферного забруд�

нення дозволила встановити — до його складу
входять не лише парникові гази, а й пил та інші
шкідливі речовини, основними виробниками яких
є теплові електростанції, підприємства чорної та
кольорової металургії, виробники будівельних
матеріалів, транспорт. Щорічно в атмосферу
Землі завдяки людській діяльності поступає
більше 250 млн т пилу, 200 млн т оксиду вуглецю,
50,0 млн т різноманітних вуглеводнів, 150 млн т
діоксиду сірки, 50 млн т оксидів азоту. Ці речо�
вини складають менше, ніж 0,001% атмосферної
маси, але загроза полягає в тому, що забруднен�
ня накопичуються (а деякі з них шкідливі навіть
у малій концентрації). З огляду на класифікацію
забруднень (табл. 1) можна підтвердити, що ат�
мосфера є надзвичайним акустичним середови�
щем та підгрунттям існування життя на землі,
проте рівень антропогенного забруднення атмос�
ферного повітря, зокрема, в Україні є дуже ви�
соким. Оскільки до нього поступають викиди:
легких сполук, які є наслідком функціонування
стаціонарних генеруючих джерел енергії та
підприємств паливно�енергетичного комплексу
(ПЕК); вуглеводнів та пилу — утворюються
підприємствами видобувної галузі; оксиду вугле�
цю — обробної промисловості тощо.

В Україні визнано необхідність проваджен�
ня природоохоронної діяльності, прийнято
низку законів, однак відчутних результатів не
досягнуто. Основним забруднювачами повітря

в державі на даний час є реальний сектор еко�
номіки, зокрема: підприємства гірничо�мета�
лургійного комплексу (33%); енергетика (30%);
вугільна промисловість (10%); хімічна та нафто�
хімічна промисловість (7%). Зазначимо, що
існує також ефект виникнення парникових
газів , яких означено шість видів, а саме: CO2,
CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6. Ступінь їх шкідли�
вості оцінюється нормами за класами небезпе�
ки (І — високонебезпечні; ІІ — помірнонебез�
печні; ІІІ — малонебезпечні) та в умовних оди�
ницях (еквіваленті вуглекислого газу CO2 —
див. табл. 2). При цьому одна тонна CO2 еквіва�
лентна одній метричній тоні CO2.

З огляду на зазначене вище, надзвичайно
актуальною в наші дні стала проблема збере�
ження екологічної рівноваги. Надто небезпеч�
ними стали показники забруднення атмосфе�
ри, води та грунту. У нашій статті розглянемо
проблему аналізу сучасних технічних і еконо�
мічних процесів, що відбуваються у зв'язку з
викидами шкідливих речовин у повітря, тому
що саме вони вважаються основною причиною
глобального потепління. Саме це стало при�
чиною створення у 1992 р. в Ріо�де�Жанейро
Рамочної конвенції ООН по зміні клімату. А в
1997 р. був підписаний Кіотський протокол,

Таблиця 1. Класифікація забруднень та систематизація за
характером впливу на живі організми*

* систематизовано авторами за матеріалами дослідження [3]

Таблиця 2. Еквівалент тони окремих
парникових газів метричним тонам

вуглекислого газу*

* сформовано авторами за даними [3]
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ціль якого — забезпечити протягом 2008 —
2012 рр. зниження обсягів викидів парникових
газів у атмосферу Землі на 5,0 %. У протоколі
ООН закріплені кількісні індивідуальні зобо�
в'язання 36 промислово розвинених країн. У
відповідності до якого країни: а) ЄС та США1

повинні скоротити викиди на 8,0 % від рівня
1990 р.; б) Канада і Японія — на 6,0 %; в) Нова
Зеландія, Росія і Україна — залишити викиди
на тому ж рівні; г) Ісландія, Австралія, Нор�
вегія мають можливість збільшити обсяг ви�
кидів у атмосферу. Найбільшими забруднюва�
чами вважаються США (37,0 %) і Росія (17,0
%). В Україні прийнято Закон 1430�ІV від
4.02.2004 р. "Про ратифікацію Кіотського про�
токолу до Рамкової Конвенції Організації Об�
'єднаних Націй про зміну клімату" та підтвер�
джено ст. 17 Кіотського протоколу, за якою
дозволяється покупка і продаж квот на вики�
ди (за розрахунками до 2012 р. Україна вико�
ристає для своїх потреб 2,8 млрд одиниць2).
Хоча в рамках протоколу є два, начебто при�
вабливих, для України гнучких механізми
(торгівля викидами та проекти спільного впро�
вадження), однак існують певні проблеми
щодо їх реалізації, зокрема:

1) реалізацію певної кількості одиниць ви�
кидів Україна може здійснювати до 2012 р.
лише за умов різкого спаду виробництва (тоді
й відбувається зниження шкідливих викидів у
атмосферу), оскільки у прогнозному періоді
(після 2012 р.) квоти на торгівлю можуть бути
зменшеними3;

2) проекти спільного впровадження оціню�
ються позитивно лише за умов залучення знач�
ного обсягу іноземних інвестицій. Проте, вста�
новлення закордонного енергозберігаючого
обладнання ні в якій мірі не посилює тех�

нологічну конку�
рентоздатність кра�
їни та не відкриває
нові ринки для віт�
чизняного вироб�
ника;

3) р еа лі за ці я
природоочисних но�
вовведень по змен�
шенню обсягу пар�
никових газів зу�
мовлює збільшення
собівартості про�
мислової продукції

(зокрема, використання енергетичного вугілля
в процесах трансформації значно дешевше, ніж
природного газу, але зростає, кількість викидів
вуглекислого газу). Крім того, для певних енер�
гоємних виробництв доцільніше придбати кво�
ти на викиди, ніж упроваджувати прогресивні
технології.

Досліджуючи вагомість впливу на людину
шкідливих речовин і з'ясувавши межі норма�
тивів максимальної разової та середньодобо�
вої допустимої концентрації забруднюючих
речовин (максимальна маса речовини в оди�
ниці об'єму (мг/м3)), можна деталізувати за
пріоритетами та проранжувати природоохо�
ронні заходи (і відповідно, встановити обсяги
необхідних витрат) з урахуванням кліматич�
них умов, рельєфу та сусідство інших техно�
геннонебезпечних об'єктів. Доцільним вба�
чається використання при прийнятті управлі�
нських рішень: 1) пропонованого у науковій
праці [6], критерію оцінювання регенерації
навколишнього природного середовища —
коефіцієнту здатності території конкретного
регіону до самоочищення (табл. 3); 2) реаль�
ної структури викидів шкідливих речовин у
НПС (рис. 1).

Для побудови прогнозної моделі обсягів заб�
руднення територій та встановлення нормативів
платежів у галузі екології пропонуємо гіпотезу,
у відповідністю з якою вищезгаданий коефіцієнт
самоочищення можна використовувати з певни�
ми обмеженнями, тобто він є дієвим за умов на�
копичення певних обсягів викидів (надмірне на�
вантаження шкідливих речовин зумовлює виник�
нення процесів апоптозу навколишнього природ�
ного середовища). Поряд із зазначеним, врахує�
мо вплив на межі забруднення наступних харак�
теристик: кількість впроваджених охоронних за�

_______________________________________

1  Однак, президент США Дж. Буш відмовився ратифікувати Кіотський договір.
2 Саме таку покупку 18.03.2009 р. придбала Японія у України: 30 млн т шкідливих парникових газів за ціною

близько 10 євро за т — це складає 4,5 млрд грн. Всього Україна має квоти на 4,5 млрд одиниць.
3 Оголошено наміри ЄС про скорочення до 2020 р. викидів парникових газів на 20,0 % у порівнянні з 1990 р.
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Таблиця 3. Показники спроможності довкілля до самоочищення за
рахунок асиміляційного потенці5алу регіональної економічної системи*

* сформовано й узагальнено авторами за даними [6]
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ходів; обсяг інвестиційних витрат.
 Прогнозно�аналітичну оцінку здійснено

(табл. 4) за сценаріями:
1) підтримання існуючих тенденцій розвит�

ку реального сектору економіки із зміною ха�
рактеру економічної та екологічної політики —
побудова лінійного прогнозу мінімально мож�
ливих значень показників;

2) відсутність дієвих механізмів державно�
го регулювання природоохоронною діяльністю
— побудова експоненціального прогнозу мак�
симально допустимих значень викидів у НПС
та, відповідно, інвестиційних вкладень.

Слід зауважити, за даними табл. 4, що у разі
збереження існуючих тенденцій зростання об�
сягу шкідливих викидів у 2040—2050 рр. він при�
рівняється до показника 1990 р. За даними
Міністерства навколишнього середовища Ук�
раїни, у 2008 р. було витрачено 965,8 млн грн.

на провадження 692 повітроохоронних заходи,
за результатами яких очікувалося зменшення
на 206,3 тис. т викидів шкідливих речовин у
НПС (але фактично вони зменшилися лише на
73,4 тис. т). З огляду на наведені дані та попе�
редній аналіз структури інвестиційних витрат,
на відновлення НПС (рис. 2) доцільним вба�
чається проведення розрахунків показників
економічної динаміки параметрів сучасної еко�
логічної політики в Україні, зокрема:

1) швидкості змін обсягу накопичених й іс�
нуючих темпів викидів шкідливих речовин та пар�
никових газів у НПС;

2) швидкості змін обсягу інвестиційних вит�
рат, капітальних інвестицій на охорону НПС і
збереження кліматичних умов на території;

3) втрат при провадженні повітроохоронних
заходів;

 4) частки очікуваного зменшення обсягу шкід�
ливих речовин від за�
гальної кількості заб�
руднень;

5) коефіцієнту са�
моочищення економіч�
ного простору держави
в цілому та за окреми�
ми регіонами.

Використовуючи
модельні рішення виг�
ляду (1), можна побу�
дувати модель щіль�
ності взаємозв'язку
масштабу викидів шкід�
ливих речовин та пар�
никових газів в НПС на
1 км2 території та обся�
гу капітальних інвес�
тицій на природоохо�
ронну діяльність. Від�
так, отримано відпо�

Рис. 1. Структура викидів шкідливих речовин в НПС у 2008 р.

Таблиця 4. Ретроспективна оцінка викидів шкідливих речовин і
парникових газів у навколишнє природне середовище (НПС) та

капітальних інвестицій на поточні витрати на його охорону з
побудованими пороговими межами сценарного прогнозу*

* розраховано авторами за даними [7—10]
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відні значення коефіцієнтів ( 0,301 2,811Z ;
42, 561 10 1,867C ; 21,172 10 ;  62, 291 10 ; 0,760) та

здійснено графічну інтерпретацію значень в
модель, приведену на рис. 3.

6

4 2

( 0 , 3 0 1 2 , 8 1 1) 2 , 2 9 1 1 0 0 , 7 6 0

( 2 , 5 6 1 1 0 1, 8 6 7 ) 1,1 7 2 1 0

d Z Z Z C Z Z
d t

d C C C C Z
d t

 (1).

Де Z — викиди шкідливих речовин і парни�
кових газів у атмосферне повітря, т на км2;

 C  — капітальні інвестиції на охорону ат�
мосферного повітря і клімату, млн грн.

 Встановлені, за графічним образом моделі
на рис. 1, залежності за отриманими коефіціє�
нтами детермінації (0,785; 0,735) дозволяють
стверджувати наступне: зменшення капіталь�
них інвестицій призводить до різкого і безпо�
воротного підвищення обсягу шкідливих ви�
кидів. Експериментальну перевірку кореляцій�
ного зв'язку здійснили за статистичними дани�
ми тих регіонів, які найбільш відчувають тех�

ногенне навантаження на НПС, наприклад, в
Донецькій та Луганській областях.

З огляду на вищезазначене, вирізнимо для
порівняння із середнім рівнем накопичення по
Україні та вивчимо тенденції ступінь техноген�
ного навантаження за викидами в НПС промис�
ловими комплексами Донбасу. Узагальнення
аналітичної бази релевантної інформації у
табл. 5 засвідчило:

1) обсяги викидів у НПС Донецької обл. у 6
разів перевищують середнє навантаження по
Україні;

2) у Луганській обл. показник викидів у 2
рази перевищує середнє значення по Україні.

Графічний образ, відтворений у наведених на
рис. 4 моделей, посвідчує наведені вище розра�
хунки, а визначені за формулою (1) кореляційні
залежності дозволили побудувати сценарний
прогноз за зазначеними регіональними економі�
чними системами (він представлений у табл. 6).
За приведеними прогнозними розрахунками об�

сяги викидів у НПС у Донецькій
обл. досягнуть позначки 1990 р.
лише у 2050 р. при збереженні
нинішніх тенденцій, а у Луганській
обл. вже у 2030—2040 рр. відпові�
датимуть рівню техногенного на�
вантаження 1990 р.

Для деталізації та з'ясування
обсягу перевищення параметрів
екологічних зборів у Донецькому
регіоні, які сплачуються промисло�
вими підприємствами, організація�
ми та установами із середніми зна�
ченнями по Україні, порівняли у
табл. 6 величини сплачених квот за
східним регіоном (Донбас) та в дер�
жаві. Проте, не зайвим є зазначи�
ти, що у 2008 р. у розрахунку на
1 особу обсяги викидів склали у До�

Рис. 2. Ретроспективна оцінка структури інвестиційних витрат на охорону НПС у 2008 р.

Рис. 3. Кореляційна залежність викидів шкідливих речовин
та парникових газів від капітальних інвестицій на поточні

витрати на охорону НПС
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нецькій обл. — 339,2 кг, а
у Луганській — 241,7 кг
(для порівняння середнє
значення по Україні ста�
новить 97,8 кг) — ці факти
є досить загрозливими,
оскільки по Донецькій об�
ласті навантаження на
НПС перевищує середнь�
остатистичні у 7,7 рази, а
на душу населення у 3,9
рази.

Зазначимо, що у До�
нецькій обл., як видно з
табл. 7 і 8, пред'явлено
екологічних зборів на
суму, що сягала майже
30,0 % від загальних об�
сягів екологічних зборів
по Україні. Проте, оскіль�
ки у зазначеному регіоні
постійно зростають обся�
ги навантаження на НПС
можна визнати й наступ�
не: пред'явлені обсяги ви�
кидів на 1 тис. т протягом
2005—2008 рр. значно пе�
ревищували відповідні по�
казники техногенного на�
вантаження по Україні.
Однак, у Луганській обл. реальні значен�
ня показників навпаки є меншими від
зборів на 1 тис. т, ніж у середньому по Ук�
раїні.

З наведених даних видно, що впро�
довж 2000—2006 рр. сплачувалася лише
певна частка пред'явлених зборів, і лише
у 2007—2008 рр. — вони оплачені по�
вністю (рис. 6). Але, якщо розглядати не�
доплати зборів по Україні, то в Донецькій
обл. частка виплат зажди була найвищою
(33% до загальної суми по Україні).

 За результатами аналізу вихідних
показників, які наведено на рис. 6, оче�
видно, що фактичні виплати екологічних
зборів у Донецькій обл. випереджають
обсяги виплат по Україні, а виплати у Лу�
ганській — навпаки занижені. Тому, з
метою запровадження дієвого організа�
ційно�економічного механізму в галузі екології,
підвищення результативності системи контро�
лювання за обсягами викидів у НПС необхідно
удосконалити методику розрахунку розмірів

відшкодування збитків, які заподіяні державі в
результаті наднормативних викидів забрудню�
ючих речовин в атмосферне повітря (затв. нака�
зом Міністра охорони навколишнього природ�
ного середовища України 10.12.2008 р. № 639)4.

Таблиця 5. Ретроспективна оцінка викидів шкідливих речовин і
парникових газів у НПС Донецької та Луганської обл.*

* тут і надалі обчислено та систематизовано авторами дослідження за даними [7—10]
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Рис. 4. Порівняльна характеристика обсягу викидів
шкідливих речовин і парникових газів у НПС у

розрахунку на м2 у Донецькій, Луганській областях
та в середньому по Україні
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4  За цією методикою можна обчислити розмір компенсації збитків за наднормативний викид однієї т забрудню�
ючої речовини в НПС, що визначається на основі частки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на мо�
мент виявлення порушення, з урахуванням регулюючих коефіцієнтів і показника відносної небезпечності кожної
забруднюючої речовини. Але розмір цих платежів часто не є  надто високим в зв'язку із побоювання стати непосиль�
ним для підприємств, які обмежені у вільних фінансах.
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Оскільки для більшості суб'єктів господарюван�
ня вигідніше сплатити штраф за перевищення
норми викиду, ніж витрачати кошти на грунтовні
заходи по усуненню техногенного впливу.

За результатами аналізу, наведених вище
даних, пропонуємо до використання ціннісно�
орієнтовану концепцію нарахування суми від�
шкодування екологічних збитків, нанесених

НПС видами економіч�
ної діяльності. Базови�
ми положення остан�
ньої є наступні екстер�
налії, що дозволяють
змінити структуру еко�
логічних нарахувань,
спрямовуючи їх до по�
передніх розрахунків за
імовірні збитки НПС, а
не за поствитратами
(конститутивно�клю�
чові засади наведено у

табл. 9):
— оцінювати нараху�

вання розміру збитків
підприємства як вартість
реальних заходів по від�
новленню регенеруючих
показників біосфери до
гранично допустимих
норм. Причому заходи
можуть містити в собі не
лише відбудову очисних
споруд і устаткування,
але й такі, що ймовірно
підвищать коефіцієнт
самоочищення навко�
лишньої території;

— оскільки для багатьох промислових підпри�
ємств зазначений збір стане непосильним — до�
цільно використати механізм субсидування;

— у разі, якщо за попередній рік підприєм�
ством частково були реалізовані прогресивні
заходи, то сума збору зменшуватиметься на
суму витрачених/інвестованих коштів;

— за використання ціннісно�орієнтованого
підходу необхідно вести про�
граму кредитування природо�
охоронних заходів з метою
упередження оплат щорічних
збитків суб'єктів господарю�
вання, нанесених НПС держа�
ви, а діяльність останніх спря�
мовувалась на забезпечення
раціональності природокорис�
тування;

— з метою упередження
непередбачуваних витрат, по�
в'язаних із можливими аварія�
ми, слід ввести обов'язкове
екологічне страхування;

Пропонована до викорис�
тання концепція нарахування
розмірів відшкодування збит�
ків НПС дозволить визначити
екологічну окупність наслідків
господарської діяльності під�

Таблиця 6. Сценарний прогноз обсягу викидів шкідливих речовин та
парникових газів у НПС регіональних економічних систем*
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* розраховано авторами дослідження за оригінальними модельними вирішеннями

Таблиця 7. Обсяг екологічних зборів, пред'явлених промисловим
підприємствам, організаціям та установам за 1 тис. т шкідливих

викидів у НПС*

,   , 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**
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* розраховано та систематизовано авторами дослідження
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Рис. 5. Екологічні збори, пред'явлені підприємствам,
організаціям, установам за 1 тис. тонн викидів у атмосферне
повітря Донецької, Луганської областей та України в цілому.
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приємств. Проте, для упередження зловживань
слід:

а) розробити цільові програми технологіч�
ного й екологічного аудиту та оновити застар�
іле обладнання на прогресивне;

б) замінити технології виготовлення енерго�
й ресурсоємних видів промислової продукції;

в) затвердити перелік шкідливої в екологіч�
ному аспекті продукції, за даними екологічної
експертизи, заборонивши її випуск, а за дозв�
ільною системою дозволити лише за стратегіч�
ної необхідності.

ВИСНОВКИ
У відповідності до

проведеного вище аналі�
зу НПС та результатив�
ності формування й реа�
лізації природозахисної
політики в державі, зап�
ропонована ціннісно�ор�
ієнтована концепція на�
рахування відшкодуван�
ня збитків,  нанесених
НПС. Остання передба�
чає: 1) переведення еко�
логічних зборів у площи�
ну попередніх оплат; 2)
визначення розміру ком�
пенсації збитків рівному
вартості проведених онов�
люючих і регенеруваль�

них заходів (побудови очисних споруд чи тех�
нологій, знешкоджуючих і упереджуючих
шкоду).

Об'єктивним є визнати, що загальносвітове
значення, поза сумнівом, має пріоритетність ви�
рішення проблем забезпечення високого рівня
екологічної безпеки, зниження техногенного на�
вантаження національних економік. І від того,
яка з національних еліт першою убезпечить себе
рушійними засобами забезпечення конкурентних
переваг, високої конкурентоспроможності ре�
ального сектору економіки та економічного
зростання, та й стане в авангарді розвитку люд�

ства. З огляду на за�
значене, усвідомлення
змісту природоохорон�
ної політики в державі
неможливе без висвіт�
лення факторів впливу
на її сутнісні характе�
ристики та врахування
динаміки знань, що не�
залежно від людських,
часових, просторових,
організаційних значень
будь�якої країни та
історичного минулого
або сучасності, призво�
дить до необхідності
вирішення двох взаємо�
залежних завдань. Зок�
рема:

— у внутрішньому
суспільно�економіч�
ному просторі украї�
нської соціально�еко�
номічної системи це:
а) самозбереження
держави та її економ�

 Таблиця 8. Екологічні збори, фактично сплачені підприємствами,
організаціями, установами за 1 тис. т. викидів у атмосферне повітря*
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Рис. 6. Екологічні збори, фактично сплачені промисловими
підприємствами, організаціями та установами за 1 тис. т викидів у

атмосферне повітря в Донецькій та Луганській обл., а також в
Україні в цілому
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ічного й екологічного простору, нарощення і
раціональне використання екологічного по�
тенціалу держави; б) забезпечення достатнь�
ого рівня екологічної безпеки, цілісності, над�
ійності та стабільності функціонування еконо�
мічної системи; в) визначення темпів економі�
чного зростання національної економіки та
встановлення цільових орієнтирів на засадах
використання органічних і дієвих методів уп�
равління, регулювання раціонального приро�
докористування та охорони навколишнього
середовища;

— щодо міжнародної арени, то конститу�
тивно�ключовими завданнями є наступні: а)
реалізація зовнішньоекономічного аспекту
управління забезпеченням екологічної безпе�
ки як вагомої субструктури безпеки націо�
нальної; б) розширення зони власного впливу
на економічний простір (а у найкращому вар�
іанті — геополітичної активності ключових
інституцій в Україні) за цільовим функціона�
лом — експансії щодо використання сиро�
винно�ресурсного потенціалу інших держав;
в) асиміляційна переробка та уважне транс�
портування небезпечних відходів із пріоритет�
ним спрямуванням потенційно небезпечних
компонент за межі держави.
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Таблиця 9. Ціннісно5орієнтована концепція нарахування збитків на
реалізацію природозахисних заходів в Україні та економічні

результати *

* запропоновано й обгрунтовано авторами дослідження
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