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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних
питань економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії
економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки
та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами;
національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та
екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК;
економіки торгівлі та послуг; економіки промисловості; економіки природокористування;
розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; інновацій та інвестиційної діяльності;
демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельноресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської
справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в
економіці; маркетингу; менеджменту; енергетичного менеджменту; логістики та
транспорту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань
правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин;
кримінального права; міжнародного приватного права; права інтелектуальної власності та
інформаційного права; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі;
національного права держав в умовах глобалізації.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління,
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного
сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Автори тез, 2019
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019
Офіційний сайт: http://www.economics.in.ua
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Посилення негативних тенденцій у взаємодії людини з навколишнім природнім
середовищем призводить до набуття екологічними проблемами національного масштабу,
що стримує економічний та соціальний розвиток. У 2018 р. Україна посіла 108 місце у
рейтингу Індексу екологічної ефективності (The Environmental Performance Index 2018), що
відображає досягнення у сфері управління і раціонального використання природних
ресурсів 180 країн світу [4]. Соціо-еколого-економічна система кожної країни залежить від
особливостей регіонального рівня, різноманіття природних, соціальних і виробничих умов
господарювання. Для прикладу, аналізуючи динаміку обсягів викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря на Вінниччині, як складової екологічної мережі України,
спостерігаємо погіршення ситуації (табл. 1), причиною чого, серед інших, є зростання
виробничого потенціалу сільськогосподарських та переробних підприємств.
Таблиця 1
Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря у Вінницькій області за 2015 – 2017 роки
Показники
Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, виданих у поточному році суб’єкту господарювання, об’єкт
якого належить до:
другої групи
третьої групи
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел, тис. т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у
розрахунку на км², т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у
розрахунку на одну особу, кг
Джерело: розраховано за даними [2]

2015 2016 2017

+\-

417

93

402

510

135 132 239 104
282 270 271 -11
134,7 119,8 155,8 21,1
5,1

4,5

5,9

0,8

83,9

75,1

98,4

14,5

Перехід на еколого-орієнтований розвиток має бути одним із пріоритетних напрямів
розвитку економіки як України в цілому, так і її окремих регіонів, оскілки дає можливість
зростання ефективності внутрішньовиробничих резервів за рахунок комплексного
використання сільськогосподарської сировини, зниження собівартості шляхом залучення у
відтворювальний процес відходів рослинного та тваринного походження, впровадження
систем оборотного водопостачання, тощо.
Еколого-орієнтований розвиток розглядається науковцями як поняття, що характеризує
екологічний аспект сталого розвитку економіки та потребує якісних та цілеспрямованих
змін інноваційного характеру (в технічній, технологічній, організаційній та управлінській
сферах), гармонізації продуктивних сил, що створює передумови досягнення оптимальних
параметрів, цілісності та динамічного розвитку соціо-еколого-економічної системи,
зростання екологічної ефективності, встановлення рівноваги між природним потенціалом та
безмежними потребами людства [6]. Необхідність переорієнтації економіки на екологоекономічний розвиток обумовлена рядом чинників(рис. 1).
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Рис. 1. Чинники, які обумовлюють еколого-орієнтований розвиток
Джерело: сформовано автором за [1; 6]

В той же час, існують певні перешкоди еколого-орієнтованого розвитку, серед
яких: застрілі технології та відсутність матеріальної можливості для їх оновлення;
успадкована структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та енергоємних
галузей; перевага економічних інтересів над екологічною доцільністю в зв’язку із низькою
екологічною культурою та свідомістю суспільства; невідлагоджений
механізм
екологічно-економічного регулювання та недостатній ступінь впровадження державної
екологічної політики;
недосконалість нормативно-правової бази та недотримання
існуючого природоохоронного законодавства; нерозвинутість національного ринку
екологічно-чистої продукції; низький пріоритет екологічної складової у національних
програмах розвитку, що відлякує закордонних інвесторів та є суттєвим бар’єром
залучення коштів з міжнародних джерел та ін. [1; 5]. Вирішення окреслених проблем
передбачає
впровадження
ресурсозберігаючих
технологій,
біотехнологій
та
ощадливих методів природокористування; оптимізацію структури економіки країни
та її регіонів з урахуванням територіальних особливостей; створення сприятливих
умов для ефективного використання, збереження та відтворення природно-ресурсного
потенціалу територіальних систем; стимулювання економічної зацікавленості в
раціональному та економному використанні природних ресурсів; підвищення рівня
екологічної освіченості; обмеження на ринку неекологічних технологій та
продукції; відшкодування збитків та страхування екологічних ризиків; зростання ролі
держави у регулюванні екологізації економічного розвитку. Причому, комплексне
вирішення еколого-економічних проблем потребує злагоджених дій різних державних та
неурядових інституцій.
Очікується, що завдяки втіленню в життя «Стратегії державної екологічної політики
України на період до 2030 року» відбудуться поступові зміни, а саме:
– до 2020 р. – темпи погіршення екологічної ситуації уповільняться; будуть запровадженні
європейські екологічні норми та стандарти; буде покращено систему екологічного
моніторингу; буде сформовано ринкові механізми для «озеленення» економіки;
– до 2025 р. – екологічна ситуація стабілізується; поведінка суспільства стане більше
екологічно дружня; будуть закріплені зміни у державному управлінні;
9
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– до 2030 р. – стан довкілля суттєво покращиться; держава, громадськість та
підприємства розвинуть екологічно-ефективне партнерство; економіка стане «зеленою»,
ресурсоефективною, маловідходною та низьковуглецевою.
Отже, ключовим завданням екологічної політики є створення такої структури
еколого-економічної системи, яка б на основі доступних ресурсів була спроможна
забезпечити високий рівень соціальної стабільності, необхідний рівень економічного
розвитку і відповідні екологічні умови функціонування соціуму і природних екосистем в
цілому [3]. Результатом реалізації заходів щодо оптимізації еколого-економічної
системи буде не тільки зростання натуральних і вартісних показників діяльності
економічних суб’єктів, а й поєднання біо-соціо-еколого-економічних пріоритетів розвитку
національної економіки.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У сучасному світі інтенсивне використання природних ресурсів і розвиток суспільства
призводять до техногенних змін, які мають екологічні та соціально-демографічні наслідки.
Аналіз проблем в екологічній сфері та визначення ролі держави в реалізації екологічної
політики є актуальним питанням.
На сьогодні надзвичайно актуальним залишається питання аналізу нормативноправового забезпечення екологічної політики України. Варто зауважити, що існує
необхідність у розробці сучасної стратегії екологічної політики в Україні, яка б забезпечила
національні інтереси і сприяла досягненню цілей збалансованого розвитку.
Проблемам формування та дослідження екологічної політики в Україні присвячені
роботи О. Васюти [1], О. Веклича, Т. Галушкіна, В. Мариненко, С. Марова,
Б. Данилишина [2], М. Хилька [3], Ж. Дерій [5; 6; 7] та ін. [8; 9; 10; 11].
На загальнонаціональному рівні екологічна політика є важливим напрямом зовнішньої
та внутрішньої політики держави, пов’язаним з відтворенням природних ресурсів та
забезпеченням стабільності природоохоронної системи.
Поліпшення
екологічного
стану
країни
завдяки
реалізації
державної
екологічної політики щодо переходу до сталого розвитку економіки та впровадження
екологічно збалансованої системи природокористування є основними завданнями
екологічної політики.
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