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ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЛІНІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
 
На сучасному етапі економічних перетворень, в умовах глобалізаційних процесів особли-

вого значення набувають проблемні аспекти, пов’язаних із забезпеченням ефективності еконо-
міки природокористування. Слід вказати на загострення екологічних проблем в Україні, у 
зв’язку з низьким рівнем їх фінансування та незадовільною системою їх забезпечення. Зокрема, 
в існуючих наукових розробках виділяються екологічні питання, які потребують вирішення: 
неякісна питна вода (недостатній рівень очищеності, надмірна насиченість органікою, забруд-
неність основних водних джерел), забруднення навколишнього середовища (щорічно в атмос-
феру України потрапляє понад 6 млн. тонн шкідливих речовин і вуглекислого газу, зростання 
викідів газу на 50-70% у великих містах [1]), деградація та деформація земельних ресурсів (зро-
стання ерозійних процесів – 35% сільгоспугідь України, збільшення площі кислих грунтів – на 
2, 4 млн. га за останні 15 років, забруднення земель – майже 40% від загальної площі містах [1]), 
знищення лісів (нераціональна вирубка лісів, знищення цінних пород деревини), загострення 
небезпечних геологічних процесів (неефективна система здійснення видобуток ресурсів, відсу-
тність значного фінансування для реалізації програм укріплення грунтів, низький рівень та не-
досконала система закриття нерентабельних та вироблених шахт і кар’єрів), зростання побуто-
вих відходів (зростання звалищ розмір яких зріс до 800 одиниць, загальна кількість сміття на 
яких перевищила 35 млрд. т., збільшення відходів щорічно до 800 тис. тонн, загальна площа всіх 
полігонів з відходами займає 4% площі України [1]), негативний вплив військових об’єктів, які 
залишились від радянської системи та наслідків Чорнобильської катастрофи (радіоактивне за-
бруднення більш ніж 145 тис кв.км території України, Білорусії та Росії[1]). Поряд з представ-
леними проблемами залишаються не вирішеними питання щодо різноаспектності поняття «еко-
номіка природокористування». Отже, тема дослідження є актуальною, а її розробка має теоре-
тичне й практичне значення. 

Метою статті є систематизація теоретико-методичних підходів щодо визначення еко-
номіки природокористування та виявлення особливостей трансформаційних процесів, які 
відбуваються у представленій сфері. 

У результаті узагальнення існуючих підходів визначено, що економіка природокористу-
вання – це наука про раціональне та ефективне використання природних ресурсів, наука про 
організацію дійової системи охорони навколишнього середовища. Предмет економіки природо-
користування – це виробничі відносини людей в галузі використання, відтворення природних 
ресурсів, охорони навколишнього середовища, а у вужчому розумінні специфічні прояви еко-
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номічних законів, а також закономірностей і тенденції розвитку цих відносин в аспекті причин-
но-наслідкових зв’язків суспільства і природи[3]. 

У контексті представленого функціонального підходу заслуговує на увагу точка зору 
Ю. Куражковського, який визначає природокористування як регулювання всіх типів вико-
ристання природних ресурсів для господарства та охорони здоров’я[8]. М. Реймерс також 
фокусує увагу на функціональному призначенні економіки природокористування.  

Напротивагу від представленого підходу у деяких наукових дослідженнях природокорис-
тування розглядається з позиції трьох складових: розкриття законів природи (наукова істи-
на);розробка якісно нових техніко-технологічних проектів;моделювання процесів зміни та від-
новлення екологічної рівноваги (захист і удосконалення життєвого середовища) [3]. 

У рамках теорії природокористування визначаються проблемні аспекти, які пов’язані із 
обмеженістю природних ресурсів, що впливає на економічний стан держави. Зокрема, група 
вчених під керівництвом Д. Медоуза виділяють причини необгрунтованого використання при-
родних ресурсів: прискорення індустріалізації; швидке зростання населення; збільшення недої-
дання; виснаження невідновлюваних ресурсів; погіршення навколишнього середовища[3]. Крім 
того, вони визначають межі росту, що впливають на економічне зростання. 

Слід зазначити, що за останні роки у рамках представленої теорії визначається поняття 
«екорозвитку», яке вперше сформулював М. Стронг та охарактеризував його як екологічно 
орієнтованого соціально-економічного розвитку при якому ріст добробуту людей не супро-
воджується погіршенням довкілля та деградацією природних систем[3]. 

У деяких наукових дослідженнях основна увага фокусується на можливостях взаємодії 
людини та природи [6].  

На противагу від представлених підходів, у рамках теорії економіки природоко-
ристування деякі вчені вказують на важливе значення людини у процесі використання 
природних ресурсів, інтеграції особистості у цих процесах із зблансуванням економіч-
них інтересів [4]. 

Слід зазначити, що Є. Пономаренко фокусує увагу на характеристиці важелів, які за-
стосовуються для забезпечення ефективності природокористування (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Важелі, які застосовуються 
для забезпечення ефективності природокористування [5] 

 
Розглядаючи концепцію економіки природокористування, важливе значення мають на-

прями формування ресурсозбереження, яке згідно ДСТУ 3051-95 визначається як діяльність 
(організаційна, економічна, технічна, наукова, практична, інформаційна), методи, процеси, 
комплекс організаційно-технічних заходів, що супроводжують всі стадії життєвого циклу 
об’єктів і спрямованих на раціональне використання та економне витрачання ресурсів [2]. О. 
Невелев об’єднує у рамках ресурсозбереження такі поняття, як «економія ресурсів», «режим 
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економії», «ефективне використання ресурсів», тим самим реалізуючи комплексний підхід 
[9]. Подібний підхід реалізується С. Скоковим, який характеризує ресурсозбереження як 
наукову, виробничу, організаційну, комерційну та інформаційну діяльність, спрямовану на 
раціональне, комплексне використання та економне споживання всіх видів ресурсів, вихо-
дячи з існуючого рівня розвитку техніки і технології при одночасному зниженні техногенно-
го впливу на навколишнє середовище[7]. 

Слід зазначити, що при визначенні економіки природокористування за останні роки 
деякі вчені фокусують увагу на раціональному природокористуванні, яке характеризується 
як збалансована взаємодія суспільства і природи, що забезпечується досягненням компромі-
су між соціально-економічними потребами суспільства і спроможністю природи задоволь-
нити їх без істотної шкоди для свого нормального функціонування[10]. 

Отже, узагальнюючи вище зазначене, економіка природокористування визначається як 
комплексне поняття, що характеризує рівень раціонального та ефективного використання 
природних ресурсів на основі здійснення організаційної, економічної, технічної, наукової, 
практичної, інформаційної діяльності, що забезпечує отримання економічного ефекту із зба-
лансуванням інтересів суспільства, в цілому, й громади, яка проживає на певній території. 

Для забезпечення функціонування економіки природокористування застосовуються ві-
дповідні важелі та інструменти, які створюють функціональне підгрунття у взаємодії із різ-
ними групами зацікавлених осіб, спрямованих на формування економічної та екологічної 
безпеки. 
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