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ВСТУП
Проблема екологічної безпеки як вирішальний

фактор впливає на життя країни, торкаючись ба�
гатьох аспектів — від життєдіяльності соціуму до
його сталого розвитку. Вирішення цієї проблеми
має важливе значення для регіонів України, де
спостерігається концентрація промисловості та
відбувається активна розробка природних ре�
сурсів. Виникнення надзвичайних ситуацій техно�
генного характеру в Україні збігається з розподі�
лом потенційної екологічної небезпеки на її тери�
торії. Для забезпечення достатнього рівня еколо�
гічної та інформаційної безпеки регіонів України
необхідним є еколого�економічний моніторинг су�
часного стану та прогнозування майбутнього, зва�
жаючи на стан можливих загроз економічному
зростанню в Україні.
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Питаннями екологічного моніторингу займа�
лися І.П. Герасимов, К.В. Ананічев, О.М. Адамен�
ко, Ю.А. Анохін, Л.М. Філіппов, В.А. Ковда,
В.А. Барановський, І.П. Ковальчук, І.М. Волошин,
А.В. Мельник, Г.І. Рудько, С.Ю. Бортник, В.В. Сте�
цюк, М.А. Голубець, С.І. Кукуруза та багато інших.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є адаптування методичного

інструментарію комплексного еколого�економіч�
ного моніторингу в контексті імплементації націо�
нальних засад сталого розвитку до сучасних стан�
дартів ЄС.

РЕЗУЛЬТАТИ
Побудова ієрархії системи еколого�економі�

чних показників�індикаторів — це трудомістке
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завдання, тому найбільш доцільними є проваджен�
ня таких процедур, що убезпечують розробку ал�
горитмічних схем і концептуально�аналітичних
моделей, які дозволять автоматизувати процес
моделювання та виокремлення головних компо�
нент і чинників (які обумовлюють зростання рівня
загроз — однак наразі зазначене не є завданням,
яке поставлене у даному дослідженні). При по�
дальшій зміні/уточненні парадигми провадження
моніторингу та можливому спрощенні завдань
щодо забезпечення достатнього рівня еколого�
економічної безпеки в державі та при підвищенні
вимог / при зміні пріоритетів і виокремленні са�
мостійних цілей, процедуру моделювання струк�
тури системи еколого�економічного моніторингу
можна адаптувати до окремих напрямів суспіль�
ної, економічної, екологічної, енергоекономічної,
виробничо�господарської (маємо на увазі той сек�
тор економіки, що відзначається суттєвими бюд�
жетоутворюючими властивостями — тобто мета�
лургію і оброблення металів) чи геополітичної
діяльності, а також і до прогнозування траєкторій
еволюції системних ознак держави до сталого
розвитку тощо.

Неважко переконатися, що сформована авто�
рами парадигма еколого�економічного моніто�
рингу може бути відтвореною у замкненому циклі
запровадження процесного підходу до вибору
управлінського інструментарію реалізації еколо�
гічної політики в державі (зазначене доведено за
результатами побудови безперервних прогнозів
макроекономічних показників, наведених у попе�
редніх наукових роботах дослідників [1—4].

Об'єктивність ідентифікації результативності
реалізації екологічної політики в державі значною
мірою залежить від ступеня усвідомлення суб�
'єктами державного управління (зокрема, в межах
Міністерства екології та природних ресурсів Ук�
раїни) вагомості впливу факторів різної природи
на результативність реалізації екологічної політи�
ки в державі в контексті наближення до стандартів
ЄС. Саме обмеженим переліком еколого�економ�
ічних кількісних характеристик і будуть визнача�
тися цілі та обсяги структурних зрушень, конк�
ретні напрями сталого розвитку, здійснятися добір
однієї з можливих альтернатив передбачених ба�
гаторівневим зустрічним прогнозом за викорис�
тання практичного інструментарію комплексно�
го еколого�економічного моніторингу.

Для реалізації завдань необхідною є побудова
архітектури цільового програмного забезпечення,
що має власну інформаційно�методичну базу да�
них (глибиною понад 20 років — з 1995 р.), моделі
кореляційних залежностей та вбудовані мережеві
компоненти з адаптованими до змін у зовнішньо�
му середовищі, а також адаптовану до сучасних

умов систему збору даних. Об'єктивним є визна�
ти, що зазначені процедури вимагатимуть дос�
татніх обсягів ресурсно�функціонального забез�
печення, що в умовах ресурсних обмежень, які
існують наразі в Україні, передбачають обгрунту�
вання обсягу потенційних матеріальних потреб на
запровадження системи еколого�економічного
моніторингу. При цьому, витрати, які пов'язані зі
створенням та впровадженням системи моніто�
рингу ключових компонент економічної безпеки
(зокрема, в частині її компоненти — екологічної
безпеки), на нашу думку, повинні складатися з
трьох груп:

1) одноразові витрати на створення та впро�
вадження Єдиної державної системи еколого�еко�
номічного моніторингу. Тобто дослідниками пе�
редбачається здійснити обгрунтування масштабів
потенційних одноразових витрат на розроблення
та техніко�економічну підготовку до запуску сис�
теми еколого�економічного моніторингу в Україні
(табл. 1);

2) витрати на планування, координацію та
організацію робіт, а також створення фонду за�
робітної плати для фахівців державних установ і
структурних підрозділів, які опікуватимуться фун�
кціонуванням і розбудовою Системи еколого�еко�
номічного моніторингу. При цьому передбачаєть�
ся: обчислення одноразових витрат на запуск еко�
лого�економічного моніторингу, розробку і апро�
бацію засобів ідентифікації вимірів результатив�
ності реалізації екологічної політики в державі
(табл. 2);

3) одноразові витрати на розбудову системно�
універсальних компонент еколого�економічного
моніторингу, який репрезентовано авторами дос�
лідження як системи еколого�економічного мон�
іторингу процесно�замкненого типу (табл. 3). Її ре�
алізовано за: а) синхронного використання прин�
ципів, системного, об'єктно�цільового і структур�
но�інформаційного підходів до ідентифікації ви�
хідних оціночних вимірів (побудови мультирівне�
вої системи еколого�економічних показників�
індикаторів); б) урахування доктринальних поло�
жень, передбачених авторами у попередній нау�
ковій праці [5].

Витрати, що пов'язані з виконанням специфі�
чних функцій по запровадженню Системи еколо�
го�економічного моніторингу складаються з на�
ступних статей, які розмежовано за пріоритетні�
стю:

1) масштаби потенційних одноразових витрат
на розроблення та техніко�економічну підготов�
ку до запуску системи еколого�економічного мо�
ніторингу в Україні: а) придбання комп'ютерного
та мережного обладнання (за потребою, у разі
відсутності у складі виробничих засобів держав�
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них інституцій інформаційних систем третього
інтелектуального рівня та достатньої операційної
потужності) (01); б) придбання ліцензійного про�
грамного забезпечення, розробка нових моніто�
рингових програм та адаптація цільової програми
"MainStreaM.For.Ic v. 6.3/ v. 5.1" (за потребою і за
вимогою державних корелянтів, які опікуються
питання розробки і реалізації екологічної політи�
ки в Україні) (02); в) витрати на придбання облад�

нання, розробку технології й обгрунтування сис�
теми показників�індикаторів за найвагомішими
регресорами впливу на еколого�економічні вимі�
ри функціонування національного господарства
(03);

2) масштаби одноразових витрат на запуск еко�
лого�економічного моніторингу, розробку і апро�
бацію засобів ідентифікації вимірів результатив�
ності реалізації екологічної політики в державі: а)

Таблиця 1. Масштаби потенційних одноразових витрат на розроблення та техніко)економічну
підготовку до запуску системи еколого)економічного моніторингу в Україні

Джерело: тут і надалі, обчислено, обгрунтовано та систематизовано у табличному виді авторами дослідження.
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формування і запровадження у практику регулю�
ючих важелів, прикладного інструментарію еко�
лого�економічного моніторингу (1.0); б) запровад�
ження первинних домінант еколого�економічно�
го моніторингу у практику провадження органі�
заційно�економічної діяльності в еколого�еко�
номічній сфері (2.0); в) забезпечення органічності
функціонування Системи еколого�економічного
моніторингу (3.0);

3) одноразові витрати на розбудову системно�
універсальних компонент еколого�економічного
моніторингу процесно�замкненого типу в державі:
а) науково�дослідна та дослідно�експерименталь�
на діяльність (1.1); б) прикладна діяльність коре�
лянтів різного рівня щодо розбудови нової систем
управління сталим розвитком у відповідності до
сформованої Концепції провадження еколого�

економічного моніторингу процесно�замкненого
типу (1.2).

Передні розрахунки загального обсягу витрат
на запровадження еколого�економічного моніто�
рингу в державі за першим етапом (системоутво�
рюючим) протягом найближчих двох років (у разі
запровадження процесно�замкненої технології
управління сталим розвитком) складають 69,2 млн
євро (за І рік і ІІ рік, відповідно, 41,0 млн євро, 28,2
млн євро).

Поряд із цим, зазначимо, що усталена архітек�
тура комунікаційних зв'язків, де відтворено спря�
мування комунікаційних мереж управління про�
цесами реалізації екологічної політики в державі
дозволить поєднати діяльність суб'єктів управлі�
ння за допомогою когнітивно�інформаційних по�
токів, скорочуючи у режимі "Real�Time" не�

Таблиця 2. Масштаби одноразових витрат на запуск еколого)економічного моніторингу,
розробку й апробацію засобів ідентифікації вимірів результативності реалізації екологічної

політики в державі
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відповідність свідчень про реальні виміри від роз�
рахункових передбачень за рахунок:

— зустрічної перевірки об'єктивності низхід�
них і висхідних напрямів та застосування прин�
ципів глобалізації до нової форми суспільних
відносин (інформативних відносин у межах націо�
нальної економічної системи) шляхом інкорпо�
рації до системи забезпечення сталого розвитку
держави семи базових елементів процесного уп�
равління, а саме: 1) кодування; 2) алгоритмізації
повідомлення; 3) оптимізації каналів передачі; 4)
алармового зв'язку; 5) стандартизації; 6) сортуван�
ня за призначенням і надійністю; 7) нормування і
обмеження у термінах; 8) стратегування;

— реформування й оновлення територіальної
організації виробничо�господарських, інновацій�
но�інвестиційних, техніко�технологічних та
зовніш�ньоекономічних процесів в контексті по�
будові в Україні трьох класів каскадних форм ущ�
ільнення міжгалузевої та міжрегіональної взає�
модії (односпрямованих, бінарної спрямованості
та масштабної інваріантної спрямованості — заз�
начене обгрунтовано науковими співробітника
відділу СПСР і доведено доцільність їхнього зап�
ровадження у попередніх наукових працях [4—6]),
сформованих за використання усталених прин�
ципів "Класифікації територій за положеннями
NUTS", які використовуються у всіх країнах ЄС.

Таблиця 3. Одноразові витрати на розбудову системно)універсальних компонент
еколого)економічного моніторингу процесно)замкненого типу в державі

      
, .   

  
     

1.1. -   -   

1.1.1 
         

-       -  
     -    

1900 1050 850 

1.1.2 

         
   ,   

  ,   -  
   -     

          

1090 650 440 

1.1.3 
 -    -

      ’   
.   

1150 1050 100 

1.1.4 

    -    
   -     

-        
«    » 

1200  1000 200 

1.1.5          
         29    

     ,   
    

1200 1200 - 

1.1.6   -    
       
       -

    

950 900 50 

1.1.7  -       
          

 29    
700 400 300 

    1.1  8190 6250 1940 
1.2.            

       -   
-  

1.2.1           
-  .    -

      
  -    

700 550 150 

1.2.2        
 ,  ,      

         
       

550 530 20 

1.2.3         
   , ,    

    «    
»    «  » 

550 350 200 

1.2.5        
         

   - , -
, -      

 . 

950 650 300 

   1.2 2750 2080 670 
      3, .  10940 8330 2610 
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ВИСНОВКИ

Підсумовуючи вищенаведені положення,
відмітимо, що впровадження процесно�замкне�
ної системи еколого�економічного моніторингу
сприятиме вирішенню наступних завдань: а) за�
безпечення прозорості та органічності функціо�
нування системи економічної безпеки у цілому
та екологічної, зокрема; б) формування науко�
во�дослідної бази для побудови достовірної ви�
хідної інформаційної бази для здійснення розра�
хунків і побудови прогнозів за абсолютними
кількісно�якісними значеннями макропоказ�
ників; в) прискорення й раціоналізація поділу/
перерозподілу фінансових надходжень в еколо�
го�економічну сферу задля подолання загроз,
усунення ризиків виникнення найбільш небезпеч�
них ситуацій; г) організації інформаційної
підтримки на рівні прийняття оптимізаційних
рішень і контролю на основі технологій управлі�
ння за відхиленнями; д) створення постійно дію�
чих програм по адаптація інформаційного пол�
ігону для проведення тендерних процедур по за�
купівлі новітніх технологій.
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