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регулювання відносин розподілу повноважень , компетенції з рекреаційного
природокористування та його оподаткування між державними й місцевими
органами. Кластеризація рекреаційних ресурсів регіонів передбачає
класифікацію видів послуг рекреації, визначення їх місткості та рентної
ефективності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. До основних
напрямів структуризації інституціонального забезпечення рекреаційного
природокористування можна віднести: формування правових інститутів,
спрямованих на забезпечення прав громадян на оздоровлення та відпочинок, а
також рівний доступ до користув ання рекреаційними ресурсами й
відповідальність за погіршення їх стану; удосконалення економічних інститутів
для ефективного розвитку природокористування (перш за все це стосується
системи оподаткування); розробку та впровадження системи стратегічного
управління, що дасть змогу гармонічно розвивати всі вказані типи інститутів і
включатиме взаємопов’язані програми інституціональних перетворень, довго -
та середньострокові прогнози розвитку рекреаційної сфери.

У подальшому потребують дослідження питання компл ексної
економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів та особливості
корпоратизації економічного простору як передумови залучення природних й
екологічних ресурсів в економічний обіг.
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Обґрунтовано методичні основи еколого -економічної оцінки впливу
сільськогосподарської діяльності на стан пр иродних ресурсів агросфери з метою створення
умов для збалансованого розвитку агроекосистем. Запропоновано схему здійснення даної
оцінки при проведенні екологічного аудиту об’єктів у сільському господарстві.
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Developed Methodical bases of ecological -economic evaluation of the impact of
agricultural activities on the state of natural resources to create the conditions for sustainable
development of agro-ecosystems. Proposed a scheme of this assessment at carrying out
environmental audit of objects in agriculture. The principles of environmental and economic
assessment of the impact of agriculture on natural resources agrosphere proposed to reduce to
determine the difference between the environmental and economic potential of the ecosystem before
the economic activity and after certain stages.

Key words: ecological-economic assessment, agriculture, natural resources , agrosphere.

Постановка проблеми.  Ефективність функціонування сільського
господарства багато в чому залежить від якісного стану навколишнього
природного середовища. В останні роки екологічні фактори стали реально
лімітувати обсяги виробництва в аграрному секторі. Це ви кликано тим, що
фактори природного середовища є визначальними при виробництві
сільськогосподарської продукції і зміна їхніх якісних характеристик негайно
позначається на обсязі та якості вироблюваної продукції. Для відшкодування
втрат, заподіяних навколишньому середовищу, необхідно визнач ити вартісні
величини економічного збитку від діяльності сільськогосподарських
товаровиробників; існуючі методики багато в чому недосконалі і не враховують
всього комплексу шкоди, завданої екосистемам їх діяльністю. Зазначене
обумовлює необхідність опрацювання теоретичних і практичних питань оцінки
величини екологічного впливу діяльності сільськогосподарських
товаровиробників на стан природних ресурсів агросфери.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основу методології
дослідження становлять праці провідних фахівців у сфері агроекології та
природокористування: В. А. Бокова, І. К. Бистрякова, С. Ю. Булигіна,
М. Д. Гродзинського, А. В. Мельника, В. М. Пащенка, О. Г. Тараріка,
М. А. Хвесика, Ю. Д. Шуйського та інших.

Методичним підходам до оцінки впливу сільськогосподарської діяльності
на навколишнє середовище приділялась увага в роботах О. Є. Гудзь,
Л. Г. Мельника, О. І. Панкова, Т. І. Пізняк, О. Ю. Чигрина, В. Я. Шевчука,
О. І. Фурдичка та інших науковців.

Питання формування теоретико-методичних основ екологічного аудиту
розглядалися такими вітчизняними ученими, як Т. П. Галушкіна, У. П. Новак,
О. Ф. Савченко, В. Л. Сидорчук, П. М. Скрипчук, В. Я. Шевчук, Г. Г. Шматкова
та ін. Проте у роботах зазначених авторів недостатньо досліджено екологічний
аудит саме в сільськогосподарських підприємствах, де широко
використовуються екологічно небезпечні речовини, не приділяється увага ролі
аудиту у виробництві екологічно безпечної аграрної продукції. Тому
актуальності набувають питання екологічного аудиту в галузях аграрного
виробництва.

Метою дослідження є обґрунтування науково -методичних основ оцінки
впливу діяльності на стан природних ресурсів агросфери в рамках екологічного
аудиту.

Виклад основного матеріалу.  Виробництво екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції є одн ією з основних умов сталого розвитку
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сільських територій. Під стійким сільськогосподарським виробництвом
розуміють таку систему його ведення, яка забезпечує постійне і достатнє
постачання населення продовольств ом і промисловості сировиною за умови
ефективності господарської діяльності без шкоди для навколишнього
природного середовища на основі передових екологічно  орієнтованих
технологій. Проте сучасна господарська діяльність спричиняє низку
екологічних проблем, які можуть істотно вплинути на збільшення врожайності
та погіршення якості сільськогосподарської продукції. Найвиразнішим
прикладом є еколого-економічні проблеми сільськогосподарського
землекористування.

Екологічний стан земель сільськогосподарського приз начення в останні
десятиліття істотно погіршився і набув загрозливого характеру. В Україні
водної та вітрової ерозії зазнало понад 14,9 млн га сільськогосподарських угідь
(35,2% їх загальної площі) [1]. Виникли серйозні проблеми з поповненням
біоенергетичного потенціалу ґрунтів. Сумарні втрати гумусу через
мінералізацію (окислювальну деструкцію) та ерозію ґрунтів щороку становлять
32–33 млн тонн, що еквівалентно 320 –330 млн тонн органічних добрив, а
еколого-економічні збитки через ерозію перевищують 9,1 млр д грн. Вивчення
якісного стану земель показує, що темпи їх деградації посилюються (рис. 1). За
останні 15 років площа кислих ґрунтів збільшилася на 2,4 млн га, у тому числі
ріллі – на 1,5; тих, що зазнали водної ерозії, – на 2,4, засолених – на 1,0; земель
із солонцевими комплексами – на 3,9, заболочених і перезволожених – на 1,0;
зарослих чагарником і дрібноліссям – на 0,5 млн га. Вміст гумусу в ґрунтах
України знизився в середньому на 20% [ 2, с. 51].
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Рис. 1. Якісні характеристики сільськогосподарських угідь та ріллі в Україні

Еколого-економічний збиток як показник економічної оцінки припускає
оцінку в грошовій формі можливих і фактичних втрат врожаю, ґрунтової
родючості, порушення кормових угідь, забруднення ґрунтів і
сільськогосподарської продукції відходами тваринницьких комплексів,
хімічними речовинами і т.д., що виникають у результаті господарської
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діяльності, а також необхідних ресурсів для ліквідації негативних наслідків
сумарного антропогенного навантаження.

Еколого-економічний збиток (Eз), що виявляється у вигляді прямих втрат
продукції внаслідок обробітку сільськогосподарських культур на змитих і
дефльованих ґрунтах, при використанні важких машин і під впливом інших
названих чинників можна розрахувати за формулою [3]:




 n

1i
iіз qiSЦЕ ,

де Ці – ціна одиниці і-ї продукції, грн/т;
Si – площа, займана і-ю культурою, га;
 qi – зниження збору і-ї культури порівняно з середньою врожайністю за

останні 4-5 років на ділянках, не схильних до впливу оцінюваного фактора,
тонн.

Величину питомого еколого -економічного збитку від зниження
врожайності ґрунтів можна розрахувати як суму витрат, необхідних для
відновлення родючості в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. У
витрати на відновлення ґрунтової родючості включають в артість мінеральних й
органічних добрив, меліорантів, витрати на підготовку і внесення добрив і
меліорантів, витрати на транспортування добрив та меліорантів з урахуванням
вантажно-розвантажувальних робіт, витрати на зберігання добрив і меліорантів
у прирейкових складах і складах, розташованих у місцях використання.
Витрати на придбання добрив і меліорантів визначаються на підставі
розрахунків, виходячи з їх потреби на відновлення родючості ґрунтів і рівня
цін. Величина потреби в поживних речовинах встановлюється на підставі
попереднього і наступного обстеження земельних ділянок за існуючими
методиками.

Показником стану природних ресурсів є здатність екосистеми в цілому
підтримувати функції трансформації енергії та речовини, що, у свою чергу,
обумовлює власну стійкість екосистеми в часі і її розвиток [ 4, с. 240]. При
цьому під екосистемою розуміємо систему живих організмів і неживих
компонентів, пов'язаних між собою потоками енергії і речовини. Конкретна
екосистема визначається виходячи з місцевих умов. Збала нсована екосистема
здатна довготривало забезпечувати певний набір корисних для людини
функцій. Тому економічна оцінка впливу діяльності тісно пов'язана з
екологічною його оцінкою.

Тож вважаємо за необхідне при плануванн і сільськогосподарського
виробництва обов’язково проводити оцінку впливу діяльності на стан
природних ресурсів. Результатом еколого -економічного оцінювання впливу
сільськогосподарської діяльності на стан природних ресурсів агросфери є
рішення про доцільність впровадження запланованої діяльнос ті. Таке
оцінювання можливо здійснити при проведенні екологічного аудиту об’єктів у
сільському господарстві.

При проведенні екологічного аудиту сільськогосподарських
товаровиробників пропонуємо використовувати розроблену нами схему
еколого-економічної оцінки впливу сільськогосподарської діяльності на стан
природних ресурсів агросфери (рис. 2), де показані параметри екосистеми –
екологічний та економічний потенціал – до початку діяльності, види діяльності
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(наприклад, механічні дії на ґрунт , хімізація) і параметри екосистеми після
завершення діяльності.

Стан екосистеми до
початку діяльності

Економічний
потенціал

Стан екосистеми
після діяльності

Екологічний
потенціал

Економічний
потенціал

Екологічна оцінка
впливу

Економічна оцінка
впливу

Впливи діяльності:
1. Внесення добрив.
2. Застосування

засобів хімізації.
3. Механічні дії
……
n. …

Екологічний
потенціал

Рис. 2. Схема оцінки впливу сільськогосподарської діяльності на стан
природних ресурсів агросфери

Ресурси агросфери є компонентами екосистем, тому показником стану
ресурсів слугує здатність екосистеми в цілому трансформувати енергію та
речовину. Інтенсивність трансформування оцінюють за допомогою екологічних
потенціалів. Оцінку стану екосистеми здійснюють на модельних ділянках, які
репрезентують основні фітоценози [ 3; 5]. Визначають екологічні потенціали
модельних ділянок до початку діяльності та після її завершення. Прогнозн у
оцінку впливу виконують на підставі даних про типові фітоценози, що
утворюються під впливом запланованої діяльності. Екологічна та економічна
оцінка являє собою різницю початкових і кінцевих потенціалів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
сьогодні в Україні в умовах загострення екологічних проблем та переходу
сільськогосподарського виробництва на нові методи господарювання постає
необхідність у розвитку та поширенні процедури екологічного аудиту в
аграрній сфері, що сприятиме визначенню і вирішенню низки суспільно
необхідних та економічно вигідних питань. Зокрема, розробці
природоохоронних заходів, прийняттю управлінських рішень у процесах
приватизації та страхуванні земельних ділянок, регулюванню ринкового
ціноутворення з урахуванням екологічних витрат сільськогосподарського
виробництва та гнучкій системі оподаткування суб’єктів земельних відносин ,
включаючи екологічні чинники.
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Основними завданнями екологічного аудиту в аграрному секторі
економіки є оцінка та аналіз еколого -економічної діяльності підприємств з
урахуванням рівня впливу сільськогосподарського виробництва на стан
навколишнього середовища та екологічну ситуацію в цілому. Тому дер жава
повинна бути зацікавлена в розвитку екологічного аудиту, створенн і
відповідних нормативно-правових основ його функціонування, оскільки аудит
дозволяє без додаткових бюджетних витрат підвищити ефективність
управління охороною навколишнього середовища т а використання природних
ресурсів.
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МЕХАНІЗМИ ЗАТРАТНОГО ПІДХОДУ ДО КОМПЛЕК СНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Розглядаються місце, роль, завдання і механізми затратного підходу в комплек сній
економічній оцінці природних ресурсів в умовах ринку стосовно діяльності кластерно -
корпоративних структур з управління природокористуванням.

Ключові слова: затратний підхід, оцінка природних ресурсів, кластери, корпорації ,
управління.

The place, role, tasks and mechan isms of the expensive approach in a complex economic
assessment of natural resources in market conditions in the activity of cluster -corporate economic
structures in natural resources management are considered in this article . Basic approaches to
formation of expensive mechanisms of an expensive of natural resources in market conditions of
managing on cluster-corporate basis with the use of financial and economic methods of a complex
estimation of expenses in natural resources management  are generated. The logistic mechanism of
adaptation of expensive methods of natural resources economic assessment based on discount
methods, the account of distribution of the cost of charges in time, the account of risks and all
charges in the balanced circuit of the is natural resources management is offered.

Key words: expensive approach, assessment of natural resources, cluster, corporation,
management.
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