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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Економіка природокористування є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія», спеціальності  8.04010302 «Гідрогеологія». 
Дана дисципліна за вибором навчального закладу. 
Викладається у 1семестрі 1 курсу магістратури в обсязі  108 год.  
 (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 17 год., семінарські заняття – 34 год., 
самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 
модульні контрольні роботи.  
Завершується дисципліна іспитом письмово-усній формі. 

Мета навчальної дисципліни «Економіка природокористування» полягає у 
необхідності формування знань та вмінь студентів у галузі управління 
раціональним використанням природних ресурсів і охорони довкілля, 
соціально-економічних аспектів природокористування і природоохоронного 
законодавства, а також еколого-економічного світогляду. 

Основні задачі навчальної дисципліни «Економіка природокористування» 
є одержання знань та навичок які потрібні у практичній діяльності при 
проведенні економічного обґрунтування природоохоронних заходів та їх 
варіантів, пов’язаних з раціональним використанням природних ресурсів і 
охорони навколишнього середовища. 

Предметом “Економіки природокористування” – є дослідження механізму 
суспільних відносин в процесі охорони навколишнього середовища та 
залучення природних ресурсів в процес розширеного виробництва з 
урахуванням об’єктивних законів розвитку біосфери 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з двох тем (8 лекцій), другий модуль – також з двох 
тем (9 лекцій). Детальніше структура навчальної дисципліни, тематичний план 
лекцій і семінарських занять викладені в таблиці на стор. 7-8.      

Після вивчення навчальної дисципліни "Економіка природокористування" 
студент повинен знати і вміти: 
1. Визначати економічну оцінку окремих видів природних ресурсів. 
2. Застосовувати показники економічної оцінки природних ресурсів при 

розрахунках ефективності природоохоронних заходів і формуванні платежів 
за їх використання. 

3. Розкривати основні підходи до економічної оцінки збитку. 
4. Користуватися існуючими методиками та рекомендаціями по розрахунках 

економічних збитків. Виконувати розрахунки з оцінки економічного збитку у 
відповідності з методиками. 

5. Вибирати оптимальний варіант розрахунку ефективності проведення 
природоохоронних заходів, обґрунтовувати альтернативність здійснення 
різних видів природоохоронної діяльності. 

6. Розраховувати економічний ефект від проведення природоохоронного заходу 
і окремі його складові (економічний результат, витрати, збитки). 
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Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  
“Економіку природокористування” на даному етапі її розвитку, можна 

назвати “конгломератом”, що поєднав в собі поняття, терміни, уявлення 
природничо-географічних, суспільних, технічних та інших наук. Ця наука 
покликана вивчати проблему взаємодії суспільства та природи, а саме її 
економічні аспекти. 

Навчальна дисципліна «Економіки природокористування» є складовою 
циклу професійної підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«спеціаліст» та «магістр», знайомить студентів із основами створення 
економічних механізмів регулювання використання природи, її ефективного 
(комплексного і раціонального) використанні без завдання природі, а також 
життю людини збитків.  
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  3 – 4.  Обов’язковим для заліку є виконання семінарських занять. 
(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю:  
ЗМ1 ЗМ2  

Min. – 10 
балів 

Max. – 
30 балів 

Min. – 10 
балів 

Max. – 30 
балів 

Усна відповідь 1 5 1 5 
Виконання практичних робіт 2 10 2 10 
Модульна контрольна робота 1 7 15   
Модульна контрольна робота 2   7 15 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів,  не допускаються до заліку і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Екологічна геологія». 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» 
від 1 жовтня 2010 року. 

 
 
 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
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 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 – 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 – 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 – 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності  

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Рента. Економіка природних ресурсів. 
 

Тема 1. Рента. Форма виникнення ренти. Монопольна рента.   Економічна 
оцінка природних ресурсів. (23 год.) 

Виникнення ренти. Оцінка прибутків користувача природних ресурсів. Як 
вимірюють диференціальну ренту. Форми виникнення ренти (диференціальна 
рента І та диференціальна рента ІІ). Монопольна рента. Оцінка природних 
ресурсів. Врахування  часу і ціни природних ресурсів. Ринкові методи оцінки 
природних ресурсів. 

 

Тема 2. Теорія виснаження природних ресурсів. Відновлювані та не 
відновлювані ресурси. (28 год.) 

Загальні положення економіки природних ресурсів. Теорія виснаження 
природних ресурсів. Теоретичні умови виникнення динамічної обмеженості. 
Фактори, що впливають на процеси виснаження сировинної бази, формування 
стратегії використання не відновлюваних ресурсів в умовах невизначеності 
співвідношення переробної і видобувної промисловості з точки зору теорії 
виснаження. Проблеми економіки не відновлюваних (мінерально-сировинних) 
ресурсів України. Економіка відновлюваних ресурсів (на прикладі рибних і 
земельних ресурсів). 
 

Змістовий модуль 2. Основи економіки навколишнього природного 
середовища. Проблеми державного управління використання природних 
ресурсів і охорони довкілля. 
 

Тема 3. Економіка раціонального використання навколишнього 
природного середовища (26 год.) 

Загальні зауваження про економіку навколишнього природного середовища і 
раціональне використання його асиміляційних можливостей. Якість довкілля як 
ресурс, який має економічну цінність.  Екстернальні ефекти. Теоретичні аспекти 
регулювання викидів. Асиміляційний потенціал довкілля і його економічна 
оцінка. Екстернальні витрати і власність на асиміляційний потенціал. Економіка 
використання водних ресурсів. Максимізація  прибутків від використання 
водних ресурсів. Економічна оцінка води і плата за забруднення водойм. 
 

Тема 4. Питання власності на природні ресурси та проблеми державного 
управління використання природних ресурсів і охорони довкілля (29 год.) 

Питання власності на природні ресурси. Права власності на надра. Проблема 
власності на природні ресурси на поверхні землі і власності на надра. 
Особливості акумуляції прибутків при експлуатації природних ресурсів. 
Система оподаткування в мінерально-сировинному секторі. Угоди про розподіл 
продукції. Еколого-економічні проблеми реабілітації територій інтенсивного 
використання надр. Проблеми державного управління використання природних 
ресурсів і охорони довкілля. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин 

№ 
лек-
ції 

Назва лекції 

Л
ек

-ц
ії 

С
ем

ін
ар

и 

С
ам

ос
т.

  
ро

б 

Інші 
форми 
контро

лю 
(бали) 

Змістовий модуль 1. 
Рента. Економіка природних ресурсів. 

Тема 1. Рента. Форма виникнення ренти. Монопольна рента.   Економічна 
оцінка природних ресурсів. 

1 
 

Виникнення ренти. Оцінка прибутків 
користувача природних ресурсів.  
Форми виникнення ренти (диференціальна 
рента І та диференціальна рента ІІ). 

2 2 7  

2 

Монопольна рента. 
Оцінка природних ресурсів. Врахування  часу і 
ціни природних ресурсів. Ринкові методи 
оцінки природних ресурсів. 

2 4 6  

Тема 2. Теорія виснаження природних ресурсів. Відновлювані та не 
відновлювані ресурси. 

3 

Загальні положення економіки природних 
ресурсів. Теорія виснаження природних 
ресурсів. Теоретичні умови виникнення 
динамічної обмеженості.  
Фактори, що впливають на процеси 
виснаження сировинної бази, формування 
стратегії використання не відновлюваних 
ресурсів в умовах невизначеності 
співвідношення переробної і видобувної 
промисловості з точки зору теорії виснаження.  

2 4 6  

4 

Проблеми економіки не відновлюваних 
(мінерально-сировинних) ресурсів України. 
Економіка відновлюваних ресурсів (на 
прикладі рибних і земельних ресурсів). 

2 4 6  

Контрольна модульна робота 1 
Рента, форми виникнення диференціальної ренти та 
оцінка природних ресурсів. Економічна оцінка 
природних ресурсів. Теорія виснаження природних 
ресурсів. Відновлювані та не відновлювані ресурси 

  2 7-10 

Всього за змістовий модуль 1 8 16 27  
Змістовий модуль 2.  

Основи економіки навколишнього природного середовища. Проблеми 
державного управління використання природних ресурсів і охорони довкілля. 
Тема 3. Економіка раціонального використання навколишнього природного 

середовища. 
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5 

Загальні зауваження про економіку 
навколишнього природного середовища і 
раціональне використання його асиміляційних 
можливостей. Якість довкілля як ресурс, який 
має економічну цінність. Екстернальні ефекти. 
Теоретичні аспекти регулювання викидів. 

2 4 6  

6 

Асиміляційний потенціал довкілля і його 
економічна оцінка. Екстернальні витрати і 
власність на асиміляційний потенціал.  
Економіка використання водних ресурсів. 
Максимізація  прибутків від використання 
водних ресурсів. Економічна оцінка води і 
плата за забруднення водойм. 

2 4 8  

Тема 4. Питання власності на природні ресурси та проблеми державного 
управління використання природних ресурсів і охорони довкілля. 

7 

Питання власності на природні ресурси. Права 
власності на надра. Проблема власності на 
природні ресурси на поверхні землі і власності 
на надра. Особливості акумуляції прибутків 
при експлуатації природних ресурсів.  

2 4 6  

8 

Система оподаткування в мінерально-
сировинному секторі. Угоди про розподіл 
продукції. 
Еколого-економічні проблеми реабілітації 
територій інтенсивного використання надр. 

2 4 6  

9 
Проблеми державного управління 
використання природних ресурсів і охорони 
довкілля. 

1 2 2  

Контрольна модульна робота 2. 
Економіка природних ресурсів, основи економіки 
навколишнього природного середовища. Питання 
власності на природні ресурси. Проблеми 
використання природних ресурсів.   

  2 7-10 

 Всього за змістовий модуль 2 9 18 30  
 Всього за 1 семестр  17 34 57  

 
Загальний обсяг 108 год., у тому числі: 
Лекцій  - 17 год., 
Семінарів  – 34 год., 
Самостійна робота – 57 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  РЕНТА.  ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ. 

 
Тема 1. РЕНТА. ФОРМА ВИНИКНЕННЯ РЕНТИ. МОНОПОЛЬНА 
РЕНТА. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.   (23 ГОД.) 
 
Лекція 1. Виникнення ренти. Оцінка прибутків користувача природних 
ресурсів. Форми виникнення ренти (диференціальна рента І та 
диференціальна рента ІІ). 
 

Рентою вважається прибуток, який отримує власник природного ресурсу від 
здачі його в оренду або від його експлуатації. Величина ренти визначається 
багатьма чинниками (природними властивостями ресурсу, технологічною 
схемою експлуатації, кон’юнктурою ринку, тощо), головним з яких є природні 
властивості ресурсу. Якщо власник або орендатор несе витрати на експлуатацію 
ресурсу, але постійно має прибуток від реалізації продукції, то цей прибуток є 
обумовлений природними властивостями природного об’єкту. При викладанні 
курсу економіки природних ресурсів у якості прикладу у більшості випадків 
беруть земельні ресурси сільськогосподарського призначення, родючість яких 
являється головним чинником формування розмірів ренти. Але, не менш 
яскравим прикладом можуть бути і родовища корисних копалин, природні 
особливості яких (якість сировини, геологічні умови її залягання та ін.) 
визначають прибутковість їх експлуатації і розміри ренти.  

При формуванні рівноважної ціни на ринку формується і рентний прибуток, 
який дорівнює різниці між витратами і виручкою.  

Завдяки тому, що природні об’єкти мають різні властивості, витрати на 
виробництво одиниці продукції на різних об’єктах будуть різними, відповідно 
чому буде різним і рентний прибуток, якщо ціна визначається ринком, на який 
окремі виробники вплинути не можуть. 

Зрозуміло, що експлуатувати природний об’єкт не має ніякого сенсу, якщо 
експлуатаційні витрати на ньому дорівнюють або перевищують виручку від 
продажу продукції. 

У галузях, не зв'язаних із природним фактором, також одночасно можуть 
існувати підприємства з різними витратами на одиницю продукції. Вони 
володіють різними технологіями, і тому їхні доходи не однакові. Якщо ж хтось 
одержує перевагу перед іншими, то не може удержати її. Сусіди також 
модернізують свої технології, Якщо Z1(X1) — функція витрат на одиницю 
продукції але по першій, більш ефективної технології, a Z2(X2) — по другий, 
менш ефективної, Х1 і Х2 — випуск продукції по першій і другій технологіях 
відповідно, то оптимальне рішення буде Х2 = 0, а Х1 дорівнює позитивній 
величині. Тобто, випуск по другій технології буде знижуватися, поки не упаде 
до нуля, а по першої — зростати. 

У природоексплуатуючих галузях існують обмеження на Х1 і Х2.  Вони 
пояснюються обмеженістю площі земельної ділянки чи іншими природними 
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факторами. Тому поведінка землевласника відрізняється від поведінки 
підприємця в інший галузі. 

Незважаючи на те, що в точці Q1 підприємець має додатковий прибуток, він 
переходить у точку Q0, тому що знає, що незабаром через те, що його 
конкуренти будуть нарощувати виробництво, ціна упаде; і тоді він не зможе 
отримувати прибуток, знаходячись у точці Q1. Більш того, він понесе втрати.   

Припустимо тепер, що як природний ресурс розглядаються водні ресурси, а 
їхнім споживачем є сільське господарство. На рис. 1.5  зображені: D — функція 
попиту на воду; МС — функція граничних витрат на забезпечення споживання 
води в заданому обсязі. Самі витрати на подачу води і попит на неї відкладені 
на осі OY, а на осі ОХ відкладені обсяги споживання води.  

Тепер припустимо, що витрати на забезпечення водою збільшилися. Обсяг 
водоспоживання упав, і споживач води втратив доход. Даний приклад ілюструє 
важливість обліку ефекту спільного використання різних природних ресурсів. 
Ділянка землі може мати великий потенціал, але через відсутність у достатній 
кількості зрошувальної вологи його віддача може бути більш низкою, чим 
віддача іншої ділянки з відносно гіршими властивостями, але зате досить 
забезпеченою водою. Іноді ефект, принесений одним ресурсом, досить складно 
відокремити від ефекту, принесеного іншим, і тоді потрібно говорити не про 
окремий ресурс, а про об'єкт природокористування. Саме цей об'єкт необхідно 
розглядати, коли ми хочемо оцінити диференціальну ренту. 

 

S2 

V 

D 
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прибуток 
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S1 

 
Рис. 1.5. Рента споживача і рента виробника. 

V — оптимальний обсяг водоспоживання; Р — ціна I м3 води; S1 — диференціальна рента, принесена 
джерелом води; S2 — диференціальна рента, принесене земельною ділянкою (ми вважаємо, що всі інші 
витрати по експлуатації ділянки землі уже враховані нами при побудові функції граничної віддачі 
землі) 
 

Вище ми не брали до уваги ту обставину, що та сама ділянка землі може 
використовуватися no-різному. Вона приносить одну віддачу при вирощуванні, 
наприклад, пшениці, і іншу — картоплі. Складається таке враження, що 
диференціальна рента залежить від способу експлуатації землі. Насправді ж із 
усіх можливих варіантів потрібно вибирати найбільш ефективний, оскільки ціна 
даної ділянки землі визначається по максимально можливій ціні 
сільськогосподарської продукції, яку вона здатна принести. 

Рента виникає в тому випадку, якщо, з одного боку, відкритий вільний доступ 
на ринок виробленої продукції, а з іншого боку - встановлені абсолютні 
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обмеження доступу на кожну конкретну ділянку для всіх користувачів, крім 
одного.  

У природоексплуатуючому секторі диференціальні витрати сталі в часі, 
оскільки досить важко відтворити якість гарного природного об'єкта на інших 
ділянках. А тому і доходи виявляють сталість у часі. Підприємець може бути 
упевнений, що доход він буде одержувати протягом досить тривалого часу. 

Отже, ще однією важливою властивістю виникнення рентного доходу 
служить його сталість у часі. 

Як ми уже відзначали, галузь, що використовує поновлювані ресурси, прагне 
в динаміку до точки перетинання середніх і граничних витрат. У цьому випадку 
доходи різних виробників, що працюють у цій галузі, зрівнюються. У 
природоексплуатуючому секторі доходи не можуть зрівнятися в принципі. 
Через різноманіття і обмеженість природних ресурсів галузь не може у динаміці 
вийти в точку перетинання середніх і граничних витрат.  
Диференціальна рента по способу свого виникнення може приймати форму 
диференціальної ренти I, диференціальної ренти II і динамічної ренти. 

диференціальна рента I, принесена найгіршою з оброблюваних ділянок, 
завжди дорівнює нулю. При цьому диференціальна рента IІ може бути 
позитивною, а може також дорівнювати нулю. Вона дорівнює нулю, якщо 
середні витрати на експлуатацію ділянки дорівнюють граничним витратам, а це 
рівнозначно тому, що її середня віддача дорівнює граничній віддачі. 

Треба сказати, що в реальній практиці ми одночасно й інтенсифікуємо 
експлуатацію окремих ділянок, і залучаємо до експлуатацію земельні угіддя 
різної якості. Відповідно, одночасно діють обидва фактори ренти, і, очевидно, 
даремно намагатися визначити, яка частина рентного доходу утворена за 
рахунок першого, а яка — за рахунок другого фактора. Так само як марні і 
спроби розділити рентний доход на диференціальні ренти I і II. Потрібно лише 
мати на увазі, що різниця природнокліматичних умов і місця розташування 
об'єктів природокористування обумовлюють утворення диференціальної ренти 
I, а розбіжність віддачі послідовних вкладень капіталу породжує ренту II. І ті, і 
інші фактори в кінцевому рахунку зобов'язані своїм походженням природним 
властивостям природного ресурсу.  

Міркуючи в термінах моделі оптимального природокористування, слід 
зазначити, що об'єктивні умови господарювання (до яких відносяться 
природнокліматичні характеристики, місце розташування ділянки, розвиненість 
інфраструктури, забезпеченість основними фондами) формують функцію 
віддачі q (l), де l — інтенсивність оброблення одиниці площі. Диференціальна 
рента I обумовлена розходженнями у видах залежності q(l) для різних ділянок, а 
диференціальна рента II — крутістю функції віддачі або функцією граничної 
віддачі кожної конкретної ділянки.   

Диференціальна рента ІІ характеризує абсолютну віддачу ділянок, а відносні 
переваги однієї ділянки над іншою — це диференціальна рента І.   
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Нелінійний характер віддачі має не тільки функція врожайності. Ефекти 
нелінійності характерні для мінерально-сировинного комплексу, водного 
господарства й інших сфер природокористування. 
Диференціальна рента I і диференціальна рента II — не є окремими складовими 
доходу. Це два показники, що характеризують спосіб його утворення. Як 
пояснення проведемо аналогію між абсолютною і порівняльною ефективністю 
капіталовкладень. Диференціальна рента II показує абсолютний ефект від 
експлуатації природного об'єкта, а диференціальна рента I — порівняльну 
ефективність. Їх не треба складати. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): Проробить літературу на тему 
«Диференціальні ренти І і ІІ у формуванні рентних прибутків у гірничому 
бізнесі» і сформулюйте висновку про специфіку цих видів ренти.  
 
Рекомендована література:  
1. Голуб А.А.  Экономика природных ресурсов / Голуб А.А., Струкова Е.Б.  –  

М.: Аспект Пресс. 1998. – 319 с. 
2. Коржнев М.М. Економіка природокористування. Підручник. – К.: ВПЦ 

Київський університет – 2005. – 99с. 
3. Орлов В.П. Рента в новой системе налогообложения / Орлов В.П., Немерюк 

Ю.В.  // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2001. – 
№1. – С. 34-41. 

4. Основи економічної геології. Навчальний посібник./ Коржнев М.М., 
Михайлов В.А., Міщенко В.С., Плотников О.В. та ін. – К.: «Логос».-2006.-
223с. 

5. Шумилин М.В. Геолого-экономические основы горного бизнеса. – М. – 1997. 
 
 
Лекція 2. Монопольна рента. Оцінка природних ресурсів. Врахування  часу 
і ціни природних ресурсів. Ринкові методи оцінки природних ресурсів. 

Монопольна рента. Тепер припустимо, що якась фірма контролює 
виробництво в галузі, створюючи економічні і позаекономічні перешкоди для 
інших фірм, що бажали б почати бізнес у цій сфері. Яким критерієм буде 
керуватися фірма-монополіст, вибираючи обсяг виробництва? Вона 
постарається максимізувати свій прибуток. Знаючи, як „поводяться” ціни в 
залежності  від обсягу випуску, монополіст постарається вирішити наступну 
задачу: 

max,)(*)(  xZxxP               (1.7) 
де Р (х) — крива цін, що залежить від обсягу випуску сільськогосподарської 
продукції; х — обсяг випуску сільськогосподарської продукції; Z (х) — витрати 
по виробництву сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, монополіст визначає власний прибуток. І якщо ми запишемо 
наступне вираження: 

),(*)()( xZxхРхП                 (1.8) 
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де П (х) — прибуток, що   залежить від обсягу випуску,   то задачу, яку 
вирішували монополісти, можна записати так: 

max)( хП . 
Доход монополії дорівнює добутку Р (х)*х, a Z (х)— це витрати, що 

дозволяють одержати даний доход. Оптимальний обсяг випуску х досягається в 
тому випадку, якщо граничний доход, отриманий монополістом, дорівнює 
граничним витратам. Крива граничного доходу монополії розташована нижче 
кривої цін (рис. 1.6).  

X*— це оптимальний, з погляду монополіста, обсяг виробництва, на ньому і 
зупиниться монополіст. Відповідно саме такий обсяг сільськогосподарської 
продукції буде запропонований на ринку. Далі не складно визначити 
рівноважну ціну. Знаючи обсяг пропозиції, ми можемо з упевненістю 
стверджувати, що ціна буде дорівнювати Р*. S1 і S2 — це доход монополіста, 
причому S2 — диференціальна рента, a S1 — монопольна. 

Що означають дії монополії з погляду суспільства? Звернемося до рис. 1.7. 
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Рис. 1.6. Крива граничного доходу монополії. 
1 — крива граничних витрат; 2 — крива попиту на продукцію монополії; 3 — крива 
граничного доходу монополії. 
 

 

B 

G 

D 

C 

X X0 

1 

2 

3 

X* 
0 

E 

F 

A 

P 

 
Рис. 1.7. Розподіл доходів між суспільством і монополією 

1 — крива граничних витрат; 2 — крива попиту; 3 — крива граничного доходу. 
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Переміщення із точки Х0 у точку X* означає, що суспільство в цілому 
втратило доход, рівний площі BCD. Крім того, змінився розподіл доходів між 
виробником і споживачем. Монополіст відібрав у споживача частку його 
доходів, що той одержував, коли виробництво було оптимальним у точці Х0. У 
порівнянні з рівноважною ситуацією монополіст утратив доход, рівний площі 
фігури CDG, зате придбав доход, рівний площі чотирикутника ABGF. 
Споживач, по-перше, утратив доход, рівний площі ABGF, а, по-друге, доход, 
рівний площі фігури BCG. 

Отже, існування монополії, по-перше, приводить до втрат суспільства в 
цілому, а, по-друге, до перерозподілу частки доходів споживача на користь 
виробника. От чому суспільство намагається захистити себе від монополістів і 
прикладає зусилля щодо регулювання монополії. 

Можливі два основних підходи до регулювання. Перший заключається в тім, 
що починаються зусилля по руйнуванню монополії і переходу до стану вільної 
конкуренції. Тоді конкурентний ринок сам прийде в точку Х0. Другий підхід 
полягає в регулюванні монополії. Не вдаючись у подробиці, відзначимо, що 
ціль регулювання полягає в тім, щоб шляхом адміністративного регулювання (в 
основному за рахунок регулювання цін) досягти ефективної точки Х0. 

Ефекти, подібні описаний вище, можуть виникати і з інших причин. 
Припустимо, мова йде про деякі природні об'єкти, що мають  досить унікальні 
природні властивості, наприклад, про виноградники чи чайні плантації. 
Принциповим для нас є те, що функція граничних витрат по виробництву 
винограду (або чаю) має розриви з формуванням східчастої залежності, причому 
витрати по різних ділянках відрізняються друг від друга досить сильно. Тут 
немає звичного для нас збігу ціни з витратами гіршої ділянки, але такий збіг і не 
є обов'язковим. Навіть найгірша з оброблюваних ділянок може приносити ренту 
тому, що на унікальні сорти винограду (чи чаю) завжди буде існувати попит. 

Але бувають і інші причини. Ми вже говорили про те, що, якщо ми 
здійснюємо послідовні витрати ресурсів в одну й теж ділянку і віддача кожної 
наступної витрати менше, ніж віддача попередньої, то для таких ділянок можна 
побудувати нелінійні функції витрат, і кожна з оброблюваних ділянок буде 
приносити ренту. 

Крім монополії виробника, про яку ми уже вели мову раніш, буває і 
монополія споживача (монопсонія). У цьому випадку споживач диктує ціни 
виробнику. Він має на меті перерозподілити на свою користь частину прибутку, 
що у рівноважній ситуації одержав би виробник. Звернемося до рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Монополія споживача природної сировини (монопсонія) 

1 — крива граничних витрат; 2 — крива попиту. 
Споживач, регулюючи ціну, намагається вибрати такий її рівень, щоб 

максимізувати площу фігури S1. Знаючи, що товар буде купуватися саме за 
ціною p*, виробник змушений буде знизити його випуск до величини X* (точка 
рівності граничних витрат і ціні p*). Незважаючи на низьку ціну, попит на товар 
не збільшиться, тому що споживач контролює ринок, будучи монопсоністом. У 
підсумку доход споживача буде дорівнює Sl+S2, де S2 — його монопольна рента. 

Як приклад можуть служити взаємовідносини між тими, хто контролює 
нафтопроводи, і виробниками нафти. Якщо останні не мають альтернативи і 
власники нафтопроводу є єдиними покупцями добутого палива, то 
контролююча нафтопровід фірма може диктувати їм свої умови. Адміністрація 
нафтопроводу купує у них нафту за ціною p*. У результаті обсяги видобутку 
нафти штучно стримуються, а монопсоніст отримує додатковий прибуток. 

У цьому випадку, як і у випадку монополії виробника, виробництво даного 
продукту обмежується. Різниця лише в тім, хто контролює рівень цін — 
виробник чи споживач. Відповідно, хто контролює ціни, той і перерозподіляє 
доход на свою користь. 

Оцінка природних ресурсів. Врахування  часу і ціни природних ресурсів. 
Ринкові методи оцінки природних ресурсів. Проблему оцінки природних 
ресурсів вчені і практики вирішують вже не один десяток років. Очевидно, що у 
випадку, коли природні ресурси залучені в господарський обіг,  вони повинні 
бути оцінені, як і будь-який інший товар. 

У цілому необхідність оцінки природних ресурсів обумовлюється 
наступними обставинами: 

• необхідністю точного обліку реальних витрат і вигод по проектах, 
призначених до реалізації, важливістю обліку всіх екологічних наслідків 
кожного проекту; 

• необхідністю корекції національних рахунків держави з метою включення в 
них «амортизації» природного капіталу; 

• необхідністю здійснювати адекватне цінове регулювання 
природокористування, спрямоване на стимулювання раціонального 
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використання природних ресурсів за допомогою встановлення ставок 
оподатковування, що відображають їхню реальну вартість. 

Існують різні підходи до того, як оцінювати ресурси. Найбільш теоретично 
обґрунтованим є підхід, орієнтований на рентну оцінку природних ресурсів, 
оскільки він дозволяє врахувати усі вигоди і витрати від їх використання. Однак 
рентний підхід у чистому вигляді націлений на розрахунок оцінки природного 
ресурсу тільки як елемента виробничої діяльності, чи фактора виробництва, і 
зовсім не враховує інших властивостей природних ресурсів, які не 
використовуються для досягнення виробничих цілей. Наприклад, як оцінити 
ресурс, що не тільки використовується у виробництві, але є важливим і для 
рекреації, виховання дітей та ін.? 

Тут ми зіштовхуємося з необхідністю оцінити цінність природного капіталу із 
соціальної точки зору, врахувати природний ресурс як складового добробуту 
суспільства. При цьому ми будемо вважати, що вигодою від використання 
природного ресурсу стає усе, що збільшує добробут суспільства, а втратами від 
його використання — усе, що зменшує цей добробут. 

Індивід оцінює чисту вигоду (загальну вигоду мінус витрати) від наявності 
певного природного ресурсу. Природно кожен індивід оцінює таку чисту вигоду 
по-своєму, у залежності від своїх споживчих переваг. Якщо ми розглядаємо всю 
сукупність індивідів-споживачів, то чиста вигода кожного буде різною в 
залежності від його особистих переваг. Ці переваги формуються економічною 
ситуацією споживача, його історико-культурними і географічними традиціями, 
моральними якостями та ін. 

Звичайно в економіці індивідуальні переваги споживачів інтегруються у 
функцію попиту на ресурс, що відображено на рис. 1.12. З погляду теорії 
суспільного добробуту, криву попиту пропонується інтерпретувати як криву, 
що позначає бажання платити кожного індивіда за ту чи іншу кількість ресурсу. 
Відзначимо, що ця крива будується в умовах сталості доходів споживача, тобто 
уздовж кривої попиту доходи споживача і їхній добробут у цілому не 
змінюються. Така крива попиту називається кривої попиту по Маршаллу. 
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Рис. 1.12. Попит на природний ресурс. 
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При складанні кривої попиту виявляється, що деякі люди готові платити за 
ресурс величину ОА, інші — p*С, попит третіх, а виходить, і бажання платити 
дорівнює нулю. У даному випадку саме бажання платити і стає мірою переваг 
споживачів. Якщо р* — ринкова ціна ресурсу, то насправді всі споживачі 
платять величину Ор*ВР, бажання ж їхній платити виміряється величиною 
ОАВС, якщо врахувати, що усього на ринку за ціною р * запропоновано С 
ресурсу. Бажання платити складається з надлишку споживача р*АВ і фактично 
сплаченої величини Ор*ВС. Іноді величину р*АВ називають чистим бажанням 
платити (ЧБП), оскільки вона дає уяву про чистий виграш споживачів при 
покупці природного ресурсу. 

Поряд з бажанням платити важливою умовою є бажання зазнавати збитків 
(БЗЗ). Інакше кажучи, ми можемо також визначити, скільки потрібно заплатити 
споживачу, щоб він відмовився від споживання даної кількості ресурсу. 

Відповідно до теорії, бажання платити і бажання зазнавати збитків не повинні 
сильно розрізнятися. Однак часто респонденти, що відповідають на питання 
інтерв'юера, оцінюють свої можливі утрати вище, ніж потенційну вигоду від 
одержання природного ресурсу. Дані про бажання платити звичайно більш 
статистично значимі, якщо порівнювати з відповідями про бажання зазнавати 
збитків. От чому при оцінці ресурсів, як правило, намагаються визначити саме 
бажання платити, а не бажання зазнавати збитків. 

Для того щоб визначити, як змінився добробут суспільства в цілому при 
придбанні визначеної кількості ресурсу, ми повинні скласти ЧБП усіх, хто 
придбав додаткову вигоду від його споживання, і відняти БЗЗ усіх, хто втратив 
від недовикористання даного ресурсу. Якщо результат виявився позитивним, то 
це значить, що в цілому суспільство придбало від його споживання. 

Вище мова йшла про поточні доходи, що приносить експлуатація природних 
ресурсів. Але ми залишали осторонь проблему їхнього продажу. Яка повинна 
бути ціна природного об'єкта, якщо вважається, що всі його основні природні 
властивості рік від року відновляються і тому експлуатувати його можна вічно. 

Власник ресурсу, якій збирається продавати його, постарається в першу чергу 
підрахувати доход, що він зміг би одержати, якби даний природний об'єкт 
залишився в його розпорядженні. Для того щоб оцінити ці доходи, необхідно 
скористатися наступною формулою: 

1)1( 




 ERP
ot

t ,                     (1.9) 

де Rt — рента, принесена природним ресурсом у році t; Р — ціна природного 
ресурсу (природного об'єкта); Е — коефіцієнт дисконтування. 

Коефіцієнт дисконтування (Е) є призначеним для того, щоб можна було 
зіставляти між собою економічні характеристики, що відносяться до різних 
моментів часу. Норматив дисконтування показує ступінь знецінення майбутніх 
доходів по відношенню до базового моменту часу. Ці доходи не рівнозначні для 
споживача, і він бажає одержати доход раніш. Однак він готовий почекати, але 
за своє терпіння одержати компенсацію, що зробить відкладання споживання 
привабливим. 
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Прямі неспоживчі вартості можуть оцінюватися за допомогою будь-яких 
методів, включаючи методи рентної оцінки. Однак наявність неврахованих 
компонентів загальної економічної цінності ресурсу обумовлює занижені цифри 
рентної оцінки. 

Непрямі споживчі вартості можуть оцінюватися за допомогою методів 
рентної оцінки, а також за допомогою опитувань населення з метою визначення 
готовності платити. Вартість відкладеної альтернативи, вартість спадщини і 
вартість існування можуть бути оцінені тільки на основі опитувань населення з 
метою виявлення їхньої готовності платити за ці цінності. Методи рентної 
оцінки природних ресурсів ми вже розглядали. Тепер постараємося більше 
конкретизувати способи виявлення бажання платити. 

Як вже підкреслювалось, методи виявлення бажання платити за природні 
ресурси дуже важливі для оцінювання неспоживчих вартостей  природних 
ресурсів. Їх можна оцінити, тільки вивчивши переваги споживачів і на їхній 
основі побудувавши криві попиту на досліджуваний ресурс. 

Д.Пирсм, К.Тернером і Дж.Бейтманом приводиться класифікація методів 
побудови кривої попиту (рис. 1.15). 

Метод умовної оцінки застосовується для вивчення переваг людей з метою 
побудови компенсованого попиту на гіпотетичну зміну навколишнього 
середовища чи її елемента (наприклад, якості води і т.п.). При цьому проводять 
опитування респондентів і просять указати їхнє бажання платити чи бажання 
зазнавати збитків, щоб уникнути цієї зміни. 

Побудова кривої попиту 
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Рис. 1.15. Класифікація методів побудови кривої попиту 

 на природні ресурси. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): Додаткове вивчите питання 
«Рентний метод оцінки мінерально-сировинних і водних природних ресурсів», 
зосередьте увагу на специфіку застосування цього методу для цих видів 
ресурсів.  
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Контрольні запитання до теми: 

1. Які умови виникнення рентних прибутків від експлуатації природних 
ресурсів? 

2. Чим відрізняються диференціальна рента І і ІІ? 
3. Які наслідки для держави існування монополій? 

 
Тема 2. ТЕОРІЯ ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. 
ВІДНОВЛЮВАНІ ТА НЕ ВІДНОВЛЮВАНІ РЕСУРСИ (28 год.) 
 
Лекція 3.  Загальні положення економіки природних ресурсів. Теорія 
виснаження природних ресурсів. Теоретичні умови виникнення динамічної 
обмеженості. Фактори, що впливають на процеси виснаження сировинної 
бази, формування стратегії використання не відновлюваних ресурсів в 
умовах невизначеності співвідношення переробної і видобувної 
промисловості з точки зору теорії виснаження. 

Усі природні ресурси підрозділяються на поновлювані і ті, що виснажуються 
(не поновлювані). Поновлювані природні ресурси характеризуються тим, що 
їхній запас постійно відтворюється. Запас ресурсів, що виснажуються, 
постійний у часі і фізично відновлятися не може. До поновлюваних природних 
ресурсів відносяться ліс, рибні запаси, повітря, вода, ґрунти і т.д.; до тих, що 
виснажуються — насамперед корисні копалини. 
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Відверто говорячи, цей розподіл є дуже умовним. Поновлювані природні 
ресурси стають такими, якщо інтенсивність їхнього використання не перевищує 
природний темп їхнього приросту. У протилежному випадку вони 
виснажуються так само, як корисні копалини. І навпаки, ресурси, що 
виснажуються, по суті справи відновляються в ході геологорозвідувальних 
робіт, оскільки на зміну уже виснаженим родовищам у сферу господарської 
діяльності залучаються нові.  

Споживання обмеженого ресурсу по роках можна розподілити таким чином, 
щоб утрати корисності через резервування ресурсу були компенсовані 
приростом його цінності в часі. Одна тенденція врівноважує іншу. У цьому 
випадку і споживач, і продавець нічого не втрачають. Вони отримують рентний 
прибуток, який має назву динамічна рента. Її виникнення обумовлене 
існуванням зв`язку між витратами і результатами, що відносяться до різних 
моментів часу.  

Відношення оцінок ресурсів задає динаміку цін на них. Так, наприклад, р1 = 
р0 (1 + Е), де р0 — ціна в початковий період часу, а р1 — у наступний період. За 
один часовий інтервал ціна зростає на Е.  

Уявимо собі, що ціни розраховані з урахуванням динамічної ренти. Тоді в 
кожен момент t  [0, Т ] буде окупатися експлуатація кожного з родовищ, 
задіяних у динамічному оптимальному плані. Тому не має значення, коли 
використовувати родовище i — на початку чи наприкінці планового періоду. У 
таких умовах цілком можливе порушення стратегії залучення джерел природної 
сировини в порядку зростання експлуатаційних витрат. 

Регулювання послідовності залучення родовищ дозволяє одержати ряд 
непрямих ефектів. Наприклад, з огляду на нерівномірне навантаження на 
інвестиційний комплекс, освоєння дорогих родовищ можна здійснювати у ті 
періоди, коли інвестиційні ресурси найменш лімітовані. У періоди підвищеного 
попиту на інвестиційні ресурси доцільно залучати більш дешеві родовища. 

Динамічна обмеженість виникає тоді,  коли: 1) освоєння ресурсу в більш пізні 
періоди часу дає додатковий доход; 2) є можливість міжчасового перерозподілу 
обсягів споживання ресурсів; 3) стратегія перерозподілу диктується 
розуміннями економічної доцільності. 

У реальності існує безліч факторів, що перешкоджають виникненню 
динамічної ренти в сировинному секторі. Але, крім цього, положення 
ускладнюється, якщо розглядати природний ресурс як функціонально замінний 
товар з визначеними властивостями. Наприклад, потреба в енергії може 
задовольнятися як за рахунок видобутку енергоресурсів (нафти, газу, вугілля і 
т.д.), які мають теплотворну здатність, так і шляхом розширення використання 
енергозберігаючих технологій, випуску теплоізолюючих матеріалів, 
удосконалювання транспортного парку, імпорту енергоносіїв. Так, потреба в 
металі задовольняється видобутком і переробкою руд, вторинної сировини, 
заміною іншими матеріалами, розвитком технологій, що дозволяють скоротити 
чи цілком відмовитися від металоспоживання, імпорту руди, металу чи виробів 
з нього. 
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Поширення інновацій видозмінює структуру і виробництва, і споживання. 
Природна сировина витісняється штучними аналогами, а разом з тим міняється 
значимість її для споживачів, у задоволенні потреб яких вона брала участь. Чим 
вище початковий ступінь дефіцитності природної сировини, тим більше 
стимулів до його заміщення, що в кінцевому рахунку зменшує ступінь його 
обмеженості. 

Міжнародний поділ праці значно скорочує цю обмеженість. Експорт 
сировини як один з рівноправних шляхів забезпечення нею економіки збільшує 
волю вибору стратегії, особливо у випадку вільної конвертованості валюти. При 
її неконвертованості виникає ряд перешкод, що ускладнює реалізацію цього 
шляху. 

Розгляд проблеми на модельному рівні, дозволяю зробити дослідникам 
наступні висновки: 

1. В оптимальній (з погляду одержання максимального ефекту в споживанні) 
ситуації норма заміщення видобутку мінеральної сировини на вкладення в 
переробну промисловість дорівнює граничній віддачі вкладень у видобуток.  

2. Вкладення у видобувну галузь більш пріоритетні, тому що насправді, 
незважаючи на більш низький норматив віддачі, вони мають «зовнішній» ефект, 
якій компенсує відносно низьку пряму віддачу. Це — ефект заощадження 
сировини, що є зовнішнім для переробних галузей. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): Додаткове вивчите тему «Роль у 
плануванні гірничої діяльності теорії виснаження та динамічної ренти».  
 
Рекомендована література:  
1. Коржнев М.М. Економіка природокористування. Підручник. – К.: ВПЦ 

Київський університет – 2005. – 99с. 
2. Основи економічної геології. Навчальний посібник./ Коржнев М.М., Михайлов 

В.А., Міщенко В.С., Плотников О.В. та ін. – К.: «Логос».-2006.-223с. 
3. Шумилин М.В. Геолого-экономические основы горного бизнеса. – М. – 1997. 
4. Hotelling H. The Economics of Exhaustible Resources // Journal of Political 

Economy, 1931/Vol. 39. N 2. P. 137-1751. 
 
Лекція 4.  Проблеми економіки не відновлюваних (мінерально-сировинних) 
ресурсів України. Економіка відновлюваних ресурсів (на прикладі 
земельних ресурсів і рибних). 

Проблеми економіки не відновлюваних (мінерально-сировинних) 
ресурсів України. На економічний розвиток України, як і на розвиток будь-якої 
держави, оснований на інтенсивному довготривалому використанні мінерально-
сировинних ресурсів впливали наступні головні фактори: 1 – поступове 
виснаження надр; 2 – формування структури економіки, зміщеної у бік важких 
галузей виробництва; 3 – накопичення негативних екологічних наслідків 
довготривалого характеру. 
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Поступове виснаження надр, як наслідок їх інтенсивного використання, 
здійснюється тому, що мінерально-сировинні ресурси є не поновлюваними, а їх 
запаси завжди обмеженими. Раніше чи пізніше кращі родовища 
відпрацьовуються, залучаються до розробки ті, що  залишились, гірничо-
геологічні умови погіршуються, видобуток мінеральної сировини стає 
неприбутковим. 

Теорія виснаження Г.Хотеллінга, основи якої були викладені вище, зводиться 
до того, що втрати корисності цих ресурсів за рахунок їх консервування 
компенсуються з часом приростом їх цінності.  

Експлуатація родовищ мінеральної сировини тісно пов`язана з політикою їх 
виснаження і, відповідно, - вилучення і використання динамічної ренти. Великі 
гірничодобувні компанії (чи держава в цілому) визначають стратегію освоєння 
мінерально-сировинної ресурсів, виходячи з власних інтересів. Закономірності, 
які знайдені Г.Хотеллингом, дозволяють планувати діяльність у цій сфері в часі.  

Визначати стратегію розвитку мінерально-сировинного комплексу дуже 
важко, тому що подорожчання сировини з часом підштовхує її споживачів до 
розробки ресурсозберігаючих технологій чи пошуків її замінників. Науково-
технічний прогрес в цій сфері суттєво впливає на  попит, а значить і на ціну 
мінеральних ресурсів. Фактично змінюється структура споживання. В країнах 
Заходу постійні флуктуації структури споживання мінеральної сировини, 
науково-технічний прогрес, гнучка зовнішньо-торгівельна політика 
видозмінюють процес виснаження.  В Росії, Україні і інших країнах 
пострадянського простору попит і ціна на мінеральну сировину практично не 
впливають на її видобуток внаслідок дуже інертної структури гірничодобувної 
промисловості, її обтяженості основними фондами і великої кількості 
працівників та недоліків  структури державного управління.  

У західній економіці завдяки добре розвитий кредитній системі інвестиції 
розподіляються більш-менш вільно, що дозволяє вибрати найбільш ефективні 
напрямки їхнього використання. Єдина перешкода — імобильність ресурсів. На 
інвестиційний блок впливають стан видобувного сектора, ціни, попит. 
Відповідно до цих факторів капітальні ресурси йдуть прямо у видобувний 
сектор і НТП, що дозволяє скоротити споживання природної сировини. 

Формування структури економіки, зміщеної в бік важких галузей 
виробництва, якщо розвиток держави спирається на використання мінерально-
сировинних ресурсів, є природним процесом. Воно здійснюється поступово. За 
тривалий період видобутку корисних копалин в місцях їх зосередження 
(гірничодобувних регіонах) і навколо них розвивається промислова 
інфраструктура і не тільки гірничодобувної і переробної промисловостей, а і 
суміжних с ними галузей виробництва – чорної і кольорової металургії, хімічної 
промисловості, машинобудування та інших. Разом з тим йде перерозподіл 
населення, будуються місця і селища.   

Під час економічного становлення будь-якої держави освоюються насамперед 
райони, де є сировина, вже існує розвинута інфраструктура і присутні великі 
людські ресурси. З цієї точки зору багатонаселена Україна, де ще у минулому 
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столітті були відкриті родовища нафти, газу, кам`яного вугілля, заліза, була 
дуже привабливим регіоном для проведення індустріалізації. Протягом 
декількох десятиріч вона перетворилась на сировинний регіон Радянського 
Союзу. Все це обумовило невиправдано великий розмір деяких галузей 
(гірничодобувної, переробної, металургійної та інших) і, відповідно,  значні 
деформації в народногосподарському комплексі. Окремі галузі набули  в 
Україні гіпертрофованого і незбалансованого розвитку.  

Економіка відновлюваних ресурсів (на прикладі земельних ресурсів і 
рибних). О.О.Голуб і О.Б. Струкова розглядають параболічну функцію 
врожайності зі своїм максимумом, після якого врожайність падає.  Наявність 
подібного порога обумовлена природною обмеженістю можливостей кожної 
конкретної технології оброблення землі. Одна і теж технологія використання 
земельної ділянки виснажує його, приводить до деградації і руйнування ґрунтів, 
порушує природний хід відновлення родючості. 

Який же вихід? Розширювати земельні угіддя? Дійсно, якщо є вільні землі, то 
розширення цього сектора економічно може йти за рахунок їхнього освоєння. 
Якщо врожайність на оброблюваній ділянці досягла теоретично обґрунтованого 
максимуму, то треба припинити нарощувати інтенсивність її оброблення й 
освоювати нову. Але якщо нової ділянки немає, то треба змінювати технологію 
землеробства. Нова технологія буде характеризуватися іншою функцією віддачі.  

Виявлення факту існування граничної інтенсивності оброблення земель має 
велику наукову і практичну цінність. Наявність граничної інтенсивності 
пояснює безплідність спроб широкомасштабного освоєння земель, що 
приводять до розпилення ресурсів і не сприяє росту продуктивності сільського 
господарства.  

На початковому етапі земля освоюється з інтенсивністю l*. Приріст ресурсів 
у сектор дозволяє освоювати всі нові і нові землі. На наступному етапі 
нарощується інтенсивність оброблення землі, модернізується існуюча 
технологія землеробства. Додаткові ресурси рівномірно розподіляються на 
третьому етапі. Починається освоєння нової технології. Виділяється обмежена 
ділянка, оброблюваний за новою технологією, що застосовується разом зі 
старою технологією. Усі додаткові ресурси йдуть на розширення масштабів 
застосування нової технології. Вона поступово витісняє стару, поки не займе 
всю ділянку. 

Розглянемо рибні ресурси. Якщо загальні запаси риби складуть 100 тис. т, то 
припустимо ми спостерігаємо щорічний приріст 5%, тобто 5 тис. т. 
Абстрагуючи від інших властивостей рибних ресурсів, ми можемо, базуючись 
на принципах невиснаженого природокористування, щороку ловити 5 тис. т 
риби, припускаючи, що при цьому загальні запаси риби залишаться постійними 
(100 тис. т). Та величина, яку ми можемо одержувати щорічно, не завдаючи 
шкоди запасу риби в цілому, називається сталим приростом природного 
об'єкта. 
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Ця величина не залишається постійною. Зрозуміло, що якщо запас ресурсу 
невеликий, то і сталий приріст не піднімається вище 5%. Коли весь запас 
досягає зрілості, тоді його приріст також падає. 

зусилля, які відповідають біологічно максимальному сталому приросту 
запасу, не є оптимальними з економічної точки зору. Економічно і біологічно 
оптимальні точки збігаються за умови, якщо граничні витрати на лов риби 
дорівнюють нулю. 

У тому випадку, якщо водойма належить одному господарю, він буде 
дотримуватись економічно оптимальних зусиль l*. Якщо ж водойма не 
належить нікому і забезпечується так званий вільний доступ до водойми, то 
рибалки будуть рибалити, поки додаткові зусилля будуть приносити 
позитивний економічний прибуток. Прибуток виявиться рівним нулю в точці 
перетинання середніх витрат і середнього доходу lсер , що знаходиться правіше 
точки максимального біологічного приросту. Якщо до джерела рибних запасів 
прикладаються саме такі зусилля, то ресурс виснажується і рибні запаси 
скорочуються. От чому економічно ефективний лов риби стимулює його 
раціональне  використання, а політика відкритого доступу ініціює виснаження 
відтвореного природного ресурсу. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): Зробите аналіз характерних ознак 
виснаження надр на прикладі вітчизняних родовищ вуглеводневої сировини  та 
додаткове вивчите тему «Екстенсивний та інтенсивний способи використання 
земельних ресурсів в Україні та їх наслідки» 
 
Рекомендована література:  
1. Данилишин Б.М. Природно - ресурсний потенціал сталого розвитку України / 

Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І.,  Міщенко В.С. та ін. – Київ: РВПС 
України. – 1999. – 716 с. 

2. Довгий С.О. Енергетично-ресурсна складова розвитку України / С.О. Довгий, 
М.І. Євдощук, М.М. Коржнев та ін.. – К.: ЛОГОС, 2010.  

3. Коржнев М.М. Економіка природокористування. Підручник. – К.: ВПЦ 
Київський університет – 2005. – 99с. 

 
Контрольні запитання до теми: 

1. У чому полягає теорія виснаження? 
2.  Що таке динамічна рента? 
3.  Чим відрізняють екстенсивний та інтенсивний спосіб використання 

земель сільськогосподарського призначення? 
 
Список рекомендованої літератури до модуля 1: 
9. Голуб А.А.  Экономика природных ресурсов / Голуб А.А., Струкова Е.Б.  –  

М.: Аспект Пресс. 1998. – 319 с. 
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10. Данилишин Б.М. Природно - ресурсний потенціал сталого розвитку 

України / Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І.,  Міщенко В.С. та ін. – Київ: 
РВПС України. – 1999. – 716 с. 

11. Довгий С.О. Енергетично-ресурсна складова розвитку України / С.О. 
Довгий, М.І. Євдощук, М.М. Коржнев та ін.. – К.: ЛОГОС, 2010.  

12. Довгий С.О. Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та 
мінералогія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу / 
С.О.Довгий, В.В.Іванченко, М.М.Коржнев та ін. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 
226 с.  

13. Коржнев М.М. Економіка природокористування. Підручник. – К.: ВПЦ 
Київський університет – 2005. – 99с. 

14. Орлов В.П. Рента в новой системе налогообложения / Орлов В.П., 
Немерюк Ю.В.  // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 
2001. – №1. – С. 34-41. 

15. Основи економічної геології. Навчальний посібник./ Коржнев М.М., 
Михайлов В.А., Міщенко В.С., Плотников О.В. та ін. – К.: «Логос».-2006.-
223с. 

16. Плотников О.В. Геологічні чинники економічної цінності промислових 
запасів залізорудних родовищ в докембрійських залізисто-кременистих 
формаціях Українського щита: Автореф. дис. ... д-ра геол. наук. - К., 2002. - 
32 с. 

17. Шостак Л.Б. Регулирование экономического спроса в условиях 
природно-ресурсных ограничений. - Киев: СОПС Украины НАН Украины, 
1998. – 320с. 

18. Шумилин М.В. Геолого-экономические основы горного бизнеса. – М. – 
1997. 

19. Hotelling H. The Economics of Exhaustible Resources // Journal of Political 
Economy, 1931/Vol. 39. N 2. P. 137-1751. 

 
 

Типовіі питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Як формуються ціна на продукцію і об’єми виробництва при існуванні 

вільного ринку? 
2. Що таке диференціальна рента І та диференціальна рента ІІ? Чим вони 

відрізняються? 
3. Вартість природних ресурсів (об’єктів). Які існують методи її оцінки? 
4. До чого зводиться теорія виснаження? 
5. Намалюйте графік зміни рентного прибутку від земельної ділянки при 

зміні технології обробки землі та прокоментуйте його. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ОХОРОНИ 
ДОВКІЛЛЯ. 
 
Тема 3. ЕКОНОМІКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (14 год.) 
 
Лекція 5. Загальні зауваження про економіку навколишнього природного 
середовища і раціональне використання його асиміляційних можливостей. 
Якість довкілля як ресурс, який має економічну цінність. Екстернальні 
ефекти. Теоретичні аспекти регулювання викидів. 

Якість довкілля як ресурс, який має економічну цінність. Якість 
природного середовища має ту ж цінність, як надра, вода, земля, ліс. Люди 
хочуть жити в кращих умовах, дихати чистим повітрям, гуляти по лісі і т.д. не 
тільки тому, що при цьому скорочується втрати їх здоров'я, але і тому, що вони 
одержують естетичну насолоду від спілкування з природою. Вони готові 
платити за одержання таких соціальних благ. При цьому термін „платити” 
розуміється  досить широко. Починаючи з того, що вони готові відраховувати 
частина своїх доходів на охорону природи (тобто платити безпосередньо), і 
закінчуючи тим, що вони готові застосовувати жорсткі вимоги до підприємств - 
забруднювачів, обмежуючи їхні можливості викидати забруднюючі речовини в 
навколишнє середовище.  

Проаналізуємо стан навколишнього середовища як складову  критерію 
(цільової функції) суспільства. Суспільство і окремі споживачі можуть бути 
зацікавлені у тому, щоб якість навколишнього середовища відповідала певним 
значенням. 

Можна привести чимало прикладів, що доводять існування зв'язку між 
поведінкою споживачів і якістю навколишнього середовища. Як свідчать ці 
приклади, споживач готовий платити за забезпечення певних умов життя тільки 
тому, що відчуває потребу в чистому повітрі, воді, красивому виді з вікна та ін. 
Характерний приклад — залежність ціни житла від екологічної обстановки. У 
країнах з розвитим ринком нерухомості, наприклад у США, проводилися 
подібні розрахунки, що показали, що взаємозв'язок, про якій ми говорили, існує, 
і його треба враховувати. 

Споживач змушений вибирати, що для нього краще — „чисте повітря” чи 
споживання інших благ.  

Розглянемо спочатку проблему цінності чистого повітря з погляду окремого 
споживача. Перед ним дилема: що зволіти? Звичайно, він хоче максимізувати 
своє сумарне задоволення.  

Припустимо, що всі споживчі блага позначаються C, а стан навколишнього 
середовища — N. Тоді споживач прагне знайти максимум функції U(C,N). Ця 
функція зростає по С i по N. Але споживач обмежений у фінансових ресурсах. 
Він має обмежену суму грошей К и може витратити частину для того, щоб 
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придбати споживчі блага, а іншу — вкласти в охорону природи, здобуваючи 
тим самим відносно кращу якість навколишнього середовища. Допустимо, 
споживчі блага здобуваються за ціною Р1, а за поліпшення навколишнього 
середовища необхідно платити Р2 (тобто Р2 — ціна „одиниці якості” природного 
середовища). 

Екстернальні ефекти. Теоретичні аспекти регулювання викидів. Вище ми 
говорили про те, що якщо навколишнє середовище має гарну якість, то люди 
можуть одержувати певний доход, що виражається як у моральних, так і 
матеріальних благах. Вони одержують цей доход тому, що хтось піклується про 
збереження певної якості природи. 

Але подивимося на проблему з іншого боку. Підприємець викидає в 
навколишнє середовище шкідливі речовині, і от уже люди починають зазнавати 
збитків. Ми маємо справу з двома зацікавленими користувачами природних 
якостей навколишнього середовища: підприємцем і суспільством. Якщо 
суспільство використовує цей ресурс, встановлюючи обмеження на викиди, то 
воно одержує доход, і ресурс уже не являється доступним для підприємця. Так 
саме відбувається й у тому випадку, якщо один фермер засіває кращу ділянку 
землі: він одержує доход, а другий фермер змушений використовувати гіршу 
ділянку землі і зазнавати збитків. 

Але повернемося до нашого прикладу. Суспільство хоче монополізувати цей 
ресурс для того, щоб зменшити збиток, а підприємець — щоб скоротити 
природоохоронні витрати. З його погляду, природоохоронні витрати і збиток від 
забруднення навколишнього середовища далеко не рівнозначні. Витрати на 
скорочення викидів сплачуються з його власної кишені і впливають на всі інші 
його економічні показники: він покриває свої витрати і відповідно не може 
заплатити за щось інше, отже, він має на чомусь заощаджувати. Ці витрати для 
підприємця зримі, реальні і відчутні. Зовсім інакше він відноситься до збитків 
навколишнього середовища. Ці збитки складають витрати когось іншого, тобто 
це для підприємця зовнішні витрати. Підприємець, звичайно, може дуже добре 
відноситися до природи, але навіть у такому випадку він ніколи за власним 
бажанням не поставить в один ряд внутрішні і зовнішні витрати. 

Безумовно, можна уявити собі деякі виключення, коли, наприклад, 
підприємство несе збиток від власних викидів. Тоді, дійсно, гарний керівник 
буде підраховувати збитки і порівнювати їх із природоохоронними витратами. 
Але, як правило, бувають і інші реципієнти. Саме їхній збиток і не буде братися 
в розрахунок. Як і раніше можна знайти різницю між внутрішніми і зовнішніми 
витратами. 

Зовнішні, чи екстернальні, витрати — одна з основних категорій 
економіки охорони навколишнього середовища.  

О.О.Голуб і О.Б.Струкова  для пояснення того, що таке екстернальні витрати 
наводять приклад паркування автомобілів. Займаючи місце біля тротуару, 
власник автомобіля прирікає іншого претендента на те, що той буде змушений 
шукати інші можливості залишити свій автомобіль. Перший змушує другого 
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чекати чи їздити в пошуках вільного місця. Відповідно другій понесе певні 
витрати, що для першого швидше за все байдужні. 

Використання поняття «екстернальні витрати» дозволить нам легше пояснити 
теоретичні основи побудови механізму регулювання впливу на навколишнє 
середовище Уявимо собі, що суспільство приймає рішення, що підприємство, 
чия діяльність приводить до виникнення екстернальних витрат, повинне 
вносити плату в обсязі, рівному цим витратам У літературі така плата одержала 
назву „податок Пігу” за ім`ям вченого, який його запропонував [19]. Питання 
полягає у тому, як вимірювати екстернальні  витрати. Ми побачимо, що є кілька 
варіантів відповіді на дане питання Почнемо з економічного збитку від 
забруднення навколишнього середовища, про що ми вже говорили, і звернемося 
до рис 2.4А.  
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Рис. 2.4. Установлення рівноваги на ринку «асиміляційного 

потенціалу» природного середовища. 
1 — граничний збиток, 2 — граничні витрати на очищення викидів, D —«об`єм 
асиміляційного потенціалу»  території, W — об`єм шкідливих речовин, що утворилися 
в процесі виробництва 

 
Припустимо, викиди рівні V1. Тоді сумарні природоохоронні витрати 

складуть S1. Для того щоб ввести платіж, що дорівнює збитку, його варто 
встановити на рівні S2. В цьому випадку зовнішні витрати стануть для 
підприємця внутрішніми, і він затратить S1 + S2. Проаналізувавши свої витрати, 
підприємець постарається вибрати таку стратегію, щоб досягався мінімум суми 
S1 + S2, тобто він буде керуватися тими ж міркуваннями, які ми брали до уваги, 
коли вели мову про економічний оптимум забруднення навколишнього 
середовища. Й власні витрати на охорону навколишнього середовища, й 
нанесений збиток стають в однаковій мірі цікавими для підприємця, тому що 
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хтось підраховує нанесений ним збиток і виставляє йому за це рахунок. У 
підсумку підприємець прийде до точки V0 — точки оптимуму забруднення (рис 
2.4Б). У цій точці граничні витрати на знешкодження викидів будуть рівні 
додатковій економії плати за викиди. 

Однак такий механізм стягування плати був би досить громіздким. Довелося 
б щораз точно оцінювати значення збитку для кожного джерела викидів. Так 
звані адміністративні витрати, тобто витрати по забезпеченню функціонування 
цієї громіздкої системи, були б досить високими, та й вірогідно вимірювати 
величину збитку було б дуже важко. До того ж подібний механізм не дозволяє 
говорити про податок на одиницю викидів, він повинний бути розрахований як 
би на весь їх об`єм.  

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): Проробить додаткове тему 
«Проблема дотримання балансу між розвитком промислового виробництва і 
збереження якості природного середовища».   
 
Рекомендована література:  
1. Голуб А.А.  Экономика природных ресурсов / Голуб А.А., Струкова Е.Б.  –  

М.: Аспект Пресс. 1998. – 319 с. 
2. Коржнев М.М. Економіка природокористування. Підручник. – К.: ВПЦ 

Київський університет – 2005. – 99с. 
3. Эндрэс А. Экономика окружающей среды. – Київ: Либідь. – 1995. – 166 с.    
4. Pearce O., Turner K., Batman I. Environmental Economics. An Elementary 

Introduction. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1993. - 31 p. 
5. Pigou A.C. The Stationary State. - London: Macmillan, 1935. - 348 p. 
 

 
Лекція 6. Асиміляційний потенціал довкілля і його економічна оцінка. 
Екстернальні витрати і власність на асиміляційний потенціал. Економіка 
використання водних ресурсів. Максимізація  прибутків від використання 
водних ресурсів. Економічна оцінка води і плата за забруднення водойм. 

Асиміляційний потенціал довкілля і його економічна оцінка. Завдяки 
наявності в природного середовища здатності асимілювати деяка кількість 
шкідливих викидів ми маємо можливість заощаджувати на природоохоронних 
витратах. У кінцевому рахунку ця економія і визначає цінність «асиміляційного 
потенціалу» природного середовища. 

Дослідження з питання визначення асиміляційної ємності території ведуться 
досить давно в рамках вивчення реакції навколишнього середовища на вплив 
шкідливих речовин. Мається чимало робіт з наведенням конкретних значень 
граничних величин концентрації різних елементів-забруднювачів і їхніх сполук, 
при яких екологічні системи зберігають свої основні властивості, тобто 
екологічна рівновага не порушується. Дані показники, подібно показникам 
родючості ґрунтів, якості родовищ корисних копалин, об`єму розташовуваних 
водних ресурсів і т.п., виступають об'єктивними характеристиками природного 
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середовища, що визначають силу і спрямованість наслідків інтенсивного 
антропогенного впливу для еколого-економічної системи. 

На певній стадії розвитку суспільства масштаби впливу на навколишнє 
середовище стають такими, що виникає реальна загроза виходу екологічної 
системи зі стану рівноваги. Тоді суспільство зіштовхується з об'єктивними 
фактами обмеженості асиміляційної ємності території, і з'являється проблема її 
раціонального використання. 

Одним з центральних елементів механізму, що забезпечує даний процес, 
служить економічна оцінка „асиміляційного потенціалу”. 

У якості прийнятної апроксимації асиміляційної ємності часто розглядають 
об`єм гранично допустимих викидів (ГДВ). Визначення останніх цілком 
відповідає сформульованим вище вимогам: якщо об`єм забруднювачів, що 
попадають у навколишнє середовище, не перевершує ГДВ, то дана територія 
сама без додаткових природоохоронних витрат справляється зі шкідливими 
речовинами, що надходять до неї, і знешкоджує їх без скільки-небудь істотних 
для себе наслідків (типу зміни внутрішньої структури). 

Варто підкреслити, що значення ГДВ диференційовані за різними 
забруднювачами та їхніми сполуками. Крім того, розміри граничних викидів не 
збігаються для окремих територій, що складає об'єктивну основу диференціації 
асиміляційної ємності різних регіонів. Широко відомо, наприклад, що здатності 
до самостійного відновлення основних властивостей навколишнього 
середовища в північних регіонах істотно нижче, ніж у південних і в середній 
смузі. 

Цінність „асиміляційного потенціалу” визначається тією роллю, що він грає в 
процесі формування витрат і результатів. З одного боку, його наявність 
дозволяє частково викидати відходи виробництва в навколишнє середовище і 
тим самим заощаджувати на витратах на очищення викидів. З іншого боку, 
стійкість екологічних систем, здатність переробляти і знешкоджувати відходи 
запобігають виникненню втрат (збитків), що можуть бути викликані 
погіршенням основних властивостей навколишнього середовища. Заощаджені 
витрати на запобігання забруднення (чи відвернений збиток) визначають основу 
економічної оцінки «асиміляційного потенціалу». 

Витрати по виробництву продукції складаються з витрат по її випуску і 
витрат по використанню „асиміляційного потенціалу”. Цей потенціал виступає 
як обмежений ресурс, що має цінність у силу того, що його існування дозволяє 
заощаджувати на природоохоронних витратах. Наприклад, ми вважаємо, що 
оптимальне значення виробництва — С. Тоді ωС — обсяг відходів, що 
утворилися в процесі виробництва (рис. 2.7А). Якби „асиміляційний потенціал” 
скоротився з D до D1, то додаткові витрати склали б S, а оцінка одиниці 
асиміляційної ємності зросла б з λ до λ1. 
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Рис. 2.7. Оцінка «асиміляційного потенціалу»: А - зміна ціни при його 
скороченні; Б – складові економічної оцінки; 2 — граничні витрати на 

очищення викидів. 
 
Повертаючи до розглянутої ситуації, коли величина асиміляційної ємності 

складає D, можна сказати, що S1 — сумарні витрати по запобіганню 
забруднення; S2 — економічна оцінка „асиміляційного  потенціалу” природного 
середовища (рис. 2.7Б). 

Як було встановлено, витрати, викликувані забрудненням навколишнього 
середовища, є для підприємства-забруднювача зовнішніми (чи екстернальними). 
Зовнішні вони тому, що для самого підприємця збиток, викликаний його 
діяльністю, ніяк не впливає на витрати його виробництва. Інші витрати для 
нього внутрішні, тобто такі, котрі утворюються безпосередньо на його 
підприємстві. 

Здійснюючи яку-небудь дію, підприємець (чи індивід) створює складнощі для 
інших підприємців: або обмежує можливі сфери їхньої діяльності (наприклад, 
не дає можливості власнику ділянки землі, що знаходиться поблизу заводу, 
розмістити там житло); або змушує інших підприємців збільшувати їхні власні 
витрати (наприклад, витрачати ресурси на попереднє очищення забрудненої 
води); або приводить до прямих втрат доходу (зниження врожайності 
сільськогосподарських культур під впливом шкідливих викидів, прискорення 
корозії металів і т.п.). 

Якщо ми відволікаємося від проблеми розбіжності інтересів різних елементів 
суспільства, то всі ці витрати не менш важливі для нього, чим прямі витрати 
конкретного виробника. Тому-те в рамках економічної теорії соціалізму (але 
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тільки в теорії!) проблема екстернальних витрат не виникала. Вона була цілком 
замінена проблемою підрахунку збитку, складного з технічної точки зору і 
простого з погляду теорії. 

З теоретичної точки зору для політичного режиму, заснованого на суспільній 
власності, було байдуже, де здійснювалися витрати — на підприємстві-
забруднювачеві чи поза ним. Й ті, й інші витрати рівною мірою важливі, і 
суспільство, будучи власником заводу, якій  забруднював прилеглу територію, і 
майна, розташованого на даній території, що терпить збиток від погіршення 
якості середовища, повинне було бути зацікавленим у мінімізації сумарних 
витрат. Прагнення соціалістичного суспільства (тобто суспільства, заснованого 
на суспільній власності) до мінімізації внутрішніх і зовнішніх витрат 
забруднення, здавалося б, було внутрішньо притаманне цьому суспільству, 
тобто випливало з його конституційних ознак. 

У цих теоретичних моделях категорія «збиток», що замінив поняття 
«екстернальні витрати», була розрахунковою величиною, необхідної для 
перебування у точці оптимуму забруднення навколишнього природного 
середовища. Спробуємо глянути на категорію «збиток» з погляду суб'єктів, що 
мають різні інтереси. У такому контексті збиток виникає в тому випадку, якщо 
порушені чиїсь права, якщо є як мінімум два власники. Тоді екстернальні 
витрати одного можна назвати збитком для іншого. 

Економіка використання водних ресурсів. Цінність води, як і інших 
природних ресурсів, полягає в тім, що при її використанні виникають доходи. 
Аналогічно іншим факторам виробництва вода бере участь у створенні 
продукту, величина якого залежить у тому числі і від природних властивостей 
водойми. При найкращому з можливих способів використання водойма 
приносить ренту. Проблема полягає в тім, що, як і у випадку з „асиміляційним  
потенціалом” природного середовища, досить важко інтерналізувати  ці доходи 
чи витрати, пов'язані з нераціональним використанням водойм. 

Розглянемо, які заходи повинні бути прийняті для того, щоб максимізувати 
економічні результати від експлуатації водного об'єкта. Таким об'єктом може 
бути замкнута водойма, ділянка ріки, артезіанська свердловина і т.п. самі по 
собі чи у сукупності з основними  фондами, що забезпечують процес їхньої 
експлуатації (гідротехнічні спорудження й ін.). Той, хто володіє фондами, що 
забезпечують доступ до водойми, може впливати на процес утворення і 
розподілу рентних доходів. 

Зростаюча потреба у воді викликає необхідність господарського освоєння її 
нових джерел, що розрізняються за експлуатаційними властивостями (якість 
води, далекість від споживача і т.п.), що створює об'єктивні умови для 
утворення диференціальної ренти I. Нарощування додаткових витрат 
матеріальних і трудових ресурсів на поліпшення якісного стану водного об'єкта, 
зниження втрат води і т.д., сприяють виникненню диференціальної ренти II. 

Вибирається така стратегія водоспоживання, при якій досягається 
найбільший ефект від використання водних ресурсів, що відносяться до системи 
взаємозалежних джерел (у практиці вони називаються водогосподарчими 
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ділянками). При цьому неважливо, що саме являють собою джерела. Головне, 
що між ними існує взаємозв'язок і усі вони зв'язані послідовно. Ресурси, що не 
використовувалися цілком (за винятком санітарного попуску, тобто мінімальної 
кількості води, що повинна обов'язково бути у водоймі) на ділянці і, 
автоматично стають додатковими ресурсами на ділянці і +1. Тут, як і в розділі, 
що розглядає ресурс, які виснажується, використовують ідею, пов'язану з 
резервуванням, але в іншому ракурсі. Різниця у тім, що  квоти споживання для 
мінерально-сировинних ресурсів розподілені в часі, а для водних — у просторі. 
Найбільш наглядно така ситуація, ілюструється на прикладі річкового басейну, 
у якому послідовне розташування водогосподарчих ділянок визначено 
природними умовами. 

Потреба у воді може задовольнятися як за рахунок додаткового залучення 
водних ресурсів у сферу господарської діяльності, так і шляхом скорочення 
водоємкості виробництва та боротьби з втратами води. Скорочення втрат як би 
збільшує прибуткову частину водогосподарського басейну. Тому боротьбу з 
втратами можна дуже умовно віднести до інтенсивних заходів, тому що вона 
спрямована на поліпшення проміжних результатів функціонування 
водогосподарського комплексу. Основна маса втрат припадає  на заключні 
стадії водопостачання, оскільки у великих містах вода губиться в основному у 
районних (60-70% втрат) і у будинкових мережах. Здійснюючи витрати на 
економію води на даних об'єктах, ми тим самим заощаджуємо на витратах по 
водопостачанню і охороняємо природний ресурс, знижуючи навантаження на 
джерело. Цим і пояснюється високий рівень прийнятних — з погляду 
раціонального використання — граничних витрат, що пов'язані з реалізацією 
заходів, спрямованих на боротьбу з втратами. 

Важливим є визначення граничних витрат на воду і рентна оцінка водних 
ресурсів для всіх ділянок, а також встановлення принципів водогосподарського 
районування, тобто принципів виділення незалежних друг від друга в 
економічному відношенні ділянок водної системи. На практиці таке 
районування означає, що нарощування споживання води на одній ділянці не 
перешкоджає приросту водоспоживання на інших, тому для кожної з них може 
бути складений відокремлений водогосподарський баланс, якій оптимізується у 
межах окремого району. 

Говорячи про граничні витрати на воду, варто виділяти дві характеристики: 
вода в джерелі, що виступає як природний ресурс, і вода в кінцевому 
споживанні (яка включає до себе витрати на її постачання споживачу, 
попереднє очищення і водовідведення). Поряд з цим вода може задовольняти і 
новий спектр потреб, а її використання — приносити великі доходи. 

Таким чином, ми маємо справу з декількома категоріями. Цінність води, чи 
ціна води, що знаходиться в джерелі, визначається сумою, яку споживач, що 
здійснює забір води, платить за неї. Оцінка джерела — різниця між виторгом 
від продажу забраної з нього води і витратами на утримання джерела. Оцінка 
води у кінцевого споживача — ціна води, яку він платить за воду, одержувану 
з водопроводу. Нарешті, доход організації, що здійснює забір води з джерела і 
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її подачу споживачу, — це різниця між ціною водопровідної води і витратами 
на її подачу, включаючи ціну, витрачену на забір води з джерела. 

Розмежування названих категорій має принципове значення при встановленні 
тарифів на воду. Споживач може забирати воду безпосередньо з джерела і, 
отже, брати участь в його експлуатації поряд з іншими підприємствами, 
включаючи систему водопроводу, керування зрошувальних систем і т.п., а може 
одержувати воду опосередковано, користаючись послугами зазначених 
організацій. 

Рентна оцінка будь-якого природного ресурсу, дорівнює граничним витратам 
на нього. Якщо передбачити, що на підтримку продуктивності водойми нам 
треба витрачати ресурси в певному об`ємі, то ми одержимо цілком традиційну 
формулу для виміру ренти в розрахунку на 1 м3 води:  
  

— 
 

 

= 
 

 

Рента 
 

 

Граничні витрати 
 

Витрати на підтримку 
продуктивності водойми 

  
Плата за забруднення (чи економічна оцінка збитку від забруднення) може 

інтерпретуватися як економічна оцінка такої кількості води, у якому потрібно 
розчинити забруднювач, що скидається, щоб його концентрація дорівнювала 
оптимальному значенню. Вона прямо пропорційна оцінці води і зворотно 
пропорційна рівню ГДК і індексу забруднення водойми D. 

Припустимо, що не допускається забруднення водойми вище рівня ГДК, 
тобто D = 0. Тоді плата за забруднення (чи збиток від забруднення) 
визначається оцінкою води, необхідної для розведення стоків (доведення 
концентрації домішок до рівня ГДК). 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): Вивчите додаткове тему «Підходи 
щодо економічної оцінки асиміляційного потенціалу геологічного середовища».  
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Контрольні запитання до теми: 

1. Які атрибутивні властивості якості природного середовища як ресурсу? 
2. Що таке екстернальні ефекти? 
3. У чому полягає процес інтернаціоналізації екстернальних ефектів? 
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4. Коли і за рахунок загострення яких проблем виникла екологічна геологія? 
 
Тема 4. ПИТАННЯ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА 
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ (18 год.) 
 
Лекція 7.  Питання власності на природні ресурси. Права власності на 
надра. Проблема власності на природні ресурси на поверхні землі і 
власності на надра. Особливості акумуляції прибутків при експлуатації 
природних ресурсів. 

Питання власності на природні ресурси. Інституціональною основою 
становлення ринкових відносин служить перетворення відносин власності. 
Оскільки основні виробничі фонди в основному зношені, найбільш важливу 
роль як об'єкт власності набувають не поновлювані ресурси. Власник джерел 
сировини може бути упевнений у міцності свого положення не тільки усередині 
країни, але і на світовому ринку. В основі системи платежів за користування 
природними ресурсами повинні лежати відносини власності і владно-
господарські відносини з приводу використання природних ресурсів. Відносини 
власності — базові для будь-якої системи розподілу доходів, що є вторинною 
стосовно них. Плата за природні ресурси, що вводиться без прив'язки до 
відносин власності чи на ґрунті розмитих відносин власності, не має під собою 
достатньої аргументації. 

Права власності означають, що суб'єкт власності має наступні можливості 
щодо об'єкта власності: 

— установлювати правила його експлуатації; 
— одержувати доход від його експлуатації; 
— передавати права розпорядження довіреній організації; 
— передавати права користування; 
— продавати об'єкт власності, здавати в заставу і т.д. 
Права власника не є абсолютними, і держава в особі законодавчої влади має 

можливість установлювати різні обмеження на процес і характер використання 
природних ресурсів у залежності від їхньої значимості (екологічної, 
економічної, соціальної). Обмеження зв'язані в основному зі способом 
використання ресурсу, умовами його відтворення та ін. Вони, як правило, не 
стосуються способів одержання доходів від їхньої експлуатації. У даному 
випадку мова йде про розподіл рентного доходу.  

У більшості країн найбільш поширена державна власність на надра. Це 
закріплено в конституціях (законодавстві) чи випливає з того загальновизнаного 
факту, що тільки державний орган може надати право на геологорозвідувальні 
роботи і видобуток корисної копалини. В Україні надра також є власністю 
держави. У державах з федеративним устроєм власником надр звичайно є 
федеральний уряд. Виключення складають Канада й Австралія, де права на 
надра належать кожної провінції (штату) окремо, тобто надра поділені між 
суб'єктами федерації. 
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Власність на надра дає великі можливості для стимулювання економічного 
росту і формує базисні принципи економічної політики керування надрами, 
організації геологорозвідувальних робіт і видобутку корисних копалин. Як 
власник держава прагне оцінити приналежні йому ресурси і щонайкраще 
використовувати їх для вигоди всього населення. Однак державна власність на 
надра не має на увазі обов'язкового державного підприємництва в цьому секторі 
економіки, а залишає місце для укладання відповідних угод між державою і 
приватним сектором. Прерогатива рішення питань про те, як надра повинні 
вивчатися чи розвідуватись, як організувати процес видобутку корисних 
копалин, належить державі. Воно розглядає можливості консервації власних 
мінеральних ресурсів для майбутніх поколінь (стратегія уряду США 70-80-х 
років) чи промислового використання з метою одержання максимального 
ефекту в поточний період (стратегія уряду Канади в період енергетичної кризи 
1973-1975 рр.). Державні органи вирішують, чи варто дати можливість 
організовувати розвідку і видобуток тільки державним підприємствам або 
залучити до цього приватні, у тому числі іноземні, компанії. 

Існує також  проблема співвідношення власності на поверхню землі і на 
надра. В одних країнах право власності чи оренди на ділянки поверхні землі 
припускають права і на надра, і навпаки. В інших країнах ці права розділені. 
Форми і права власності на них розрізняються. Як правило, можна придбати 
ділянка поверхні землі з правом власності, спадкування і т.п. Що ж стосується 
права на мінеральні ресурси, то воно значною мірою обмежено як на рівні 
приватної власності, так і на рівні власності компаній, які здійснюють 
комерційну розробку надр. 

У більшості країн існує подвійне правове відношення до землі. З одного боку, 
вона розглядається як товар, який можна купити і продати. З іншого боку, вона 
має властивості ресурсів суспільного надбання (багатства) як вода і повітря, 
тому звичайно існують обмеження на права приватної власності на 
використання землі з метою  знайти компроміс між приватними і суспільними 
інтересами з приводу використання конкретних ділянок землі та їхніх надр. 

Особливості акумуляції прибутків при експлуатації природних ресурсів. 
Фінансові надходження з природного сектора дуже важливі для будь-якої 
держави. Вони мають форму прибутку державних підприємств у 
природоексплуатуючому секторі чи відрахувань від доходу приватних 
підприємств. Для державних підприємств величина прибутку залежить від 
цінності родовища й ефективності його експлуатації. Для приватних 
підприємств надходження в бюджет держави мають форму платежів, орендної 
плати, динамічної ренти, зафіксованих у податковому законодавстві, а також 
податків (прямих і непрямих), зафіксованих у законах про податки й інвестиції. 

Усі виплати в залежності від їхньої природи можна поділити на дві групи. До 
першої групи відносяться платежі, що покривають адміністративні витрати на 
функціонування структур, що забезпечують керування і контроль за діяльністю 
підприємств-природокористувачів. До другої групи входять податки і платежі, 
призначені для вилучення диференціальної ренти. 
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Платежі являють собою плату за адміністративну дію чи послугу з боку 
держави і сплачуються за надання чи поновлення права на 
природокористування відразу після подачі запиту до його розгляду. Якщо запит 
не задовольняється, то звичайно платіж повертається. Додаткові платежі 
стягуються за лабораторний аналіз, геологічне дослідження території, 
топографічну зйомку, оцінку природного об'єкта, реєстрацію і сертифікацію 
документів і т.п. Ці платежі йдуть не в загальний фонд, а в спеціальний — на 
поліпшення якості відповідних послуг. 

Орендна плата, чи земельна рента, — це плата за виняткове право 
користування орендованою землею. Вона розраховується на одиницю 
орендованої території і сплачується власнику землі — федеральному уряду (у 
більшості країн) чи уряду території (в Австралії, Канаді). Величина платежу 
повинна бути достатньої для того, щоб запобігти спекулятивне використання 
земель, а також уникнути придбання землі іноземним підприємцем з метою її 
інтенсивного використання при припиненні їм аналогічних робіт у себе на 
батьківщині. Подібний податок дає стимул активним експлуатаційним діям. 
Однак зрозуміло, що ціль податку — запобігання спекуляцій, а не збір коштів у 
державну скарбницю. Ця мета досягається збором диференціальної ренти чи 
податку з доходів. В перші роки експлуатації природного об'єкта орендна плата 
встановлюється на мінімальному рівні, а потім поступово збільшується один раз 
у кілька років для того, щоб змусити підприємство розвивати своє виробництво. 

Диференціальна рента — це платіж державі за привілей використовувати 
ресурси, що виснажуються. Він розраховується з валової виручки виробника, а 
не з його чистого прибутку. Оскільки це плата за виснаження, то для її збору 
необхідна оцінка природного об'єкта. Тут можуть використовуватися різні 
методи — і прямі, і непрямі. Частіше платіж базується на погодженому рівні 
чистого доходу. 

Податок з доходу розраховується на загальних для всіх підприємств 
підставах. Через те, що обсяг видобутку не поновлюваних ресурсів може 
скорочуватися, у законодавствах різних країн передбачені податкові знижки. 
При цьому береться до уваги „виснаження по витратах” (ріст витрат на 
розвідку), зниження якості мінеральної сировини, зменшення річного 
виробництва, чи „процентне виснаження”, що розраховується в процентному 
відношенні до падіння вартості виробництва. Однак існує межа знижок, що 
гарантує державі одержання деякого податкового мінімуму. Для відтворюваних 
ресурсів податок з доходу не враховує виснаження ресурсу. Він залежить тільки 
від обсягу доходу при строгому обмеженні обсягів природокористування 
сталим приростом природного об'єкта. 

Мита звичайно встановлюються при імпорті чи експорті товарів. Однак 
імпорт спеціального устаткування для експлуатації природних об'єктів варто 
звільнити від цього платежу в інтересах приймаючої сторони (зниження витрат 
на виробництво сировини). Експортні мита не повинні послабляти позиції 
місцевого бізнесу на світовому ринку.  
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Звичайний рівень суми експортного мита і диференціальної ренти складає не 
більш 10% від виторгу для металевих руд і 10—20% — для вуглеводневої 
сировини. Більш низький рівень їх має характер схованих субсидій у видобувній 
сектор, а більш високий — завищення продажної ціни. При цьому починається 
„зняття вершків” з родовищ, що закінчується їхнім виснаженням. Рівень 
експортного мита на лісові ресурси значно нижче, рівень же експортного мита 
на продукти сільськогосподарського виробництва підкоряється законам 
розвитку ринку сільськогосподарської продукції, у значній мірі 
лібералізованому. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): Вивчите додаткове тему «Ресурсні 
платежі як джерело наповнення державного і місцевих бюджетів України».  
Рекомендована література: [1, 3, 7, 8] 
 
Лекція 8.  Система оподаткування в мінерально-сировинному секторі. 
Угоди про розподіл продукції. Еколого-економічні проблеми реабілітації 
територій інтенсивного використання надр. 

Система оподаткування в мінерально-сировинному секторі. В основному 
поширені три типи податків, якими обкладаються виробники сировини, що 
виснажується: 

— податки власника надр на випуск; 
— податки на прибуток; 
— податки на активи у видобувній промисловості. 
Податки на випуск найчастіше називаються «роялті», чи „податком 

суверена”, і призначаються як частка випуску чи відсоток від  вартості 
виробленої сировини. Цей податок є подібним експортному миту і гарантує 
державі-власнику деякий доход у той період, коли видобувне підприємство ще 
не вийшло на проектну потужність. Звичайно податок на випуск доповнюється 
сплатою бонусу при виграші тендера, що виконує аналогічні функції. Рівень 
податку, як правило, складає 4—10 % вартості добутого металу і 10— 20 % 
вартості нафти і газу. Ставка оподатковування може збільшуватися, якщо ціна 
на добутий ресурс перевищує деяку базову величину, встановлену державою 
(використовується в Перу і Малайзії для нафти). У деяких федеративних 
державах (США, Малайзія) ці податки стають основним джерелом доходу на 
рівні регіону, а центр стягує податок на прибуток. 

Принципові труднощі у вилученні роялті („податку суверена”) полягають у 
тому, що він збільшує середні і граничні витрати видобутку. При будь-якій ціні 
компанія-оператор одержує стимул до скорочення видобутку. Такий ефект 
може бути бажаний при значному фізичному виснаженні родовищ. Однак його 
наслідками стають скорочення витрат на геологорозвідувальні роботи і 
переоцінка раніше знайдених родовищ як економічно виснажених у нових 
умовах. Імпорт сировини може збільшитися, але з ним зросте і залежність 
країни від імпорту. Потрібно прагнути досягти оптимальної величини роялті з 
метою встановлення розумного сполучення його ролі як, з одного боку, засобу 
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збільшення доходів держави, а з іншого боку — перешкоди до збільшення 
обсягів видобутку. 

Проблема співвідношення фіксованого бонусу і сплачуваного щорічно роялті 
досить складна. Бонус має ту перевагу, що його величина не залежить від 
обсягу майбутнього видобутку корисної копалини. За сплатою такого роду 
платежів легко стежити, оскільки немає необхідності розраховувати їх у 
залежності від обсягу видобутку. Бонуси впливають на розвиток процесу 
видобутку, тому що відразу після сплати стають «минулими» витратами. 

Важливо враховувати, що величина бонусу цілком залежить від вартості прав 
на видобуток у момент їхньої передачі. Ризик фінансових утрат цілком лежить 
на компанії, яка претендує на ліцензію. Якщо процес видобутку не досягне 
проектної потужності, то ця компанія понесе збитки, а держава свій бонус 
одержить. Разом з тим усі переваги успішного відпрацьовування родовища 
залишаються у компанії, навіть якщо причиною підвищеної прибутковості 
з'явилися зовнішні фактори (підняття цін). 

Для дуже коштовних родовищ величина бонусу може бути досить великою. 
Так, у США одержання деяких ліцензій на видобуток нафти і газу мало своїм 
наслідком сплату бонусів у сотні мільйонів доларів. Такі суми іноді лежать за 
межами фінансових можливостей фірм і сприяють відсіванню фінансово 
неспроможних компаній. У США для родовищ вугілля бонуси досягають 25 
млн. американських доларів, що не перешкоджає бажанню великих фірм із 
солідною репутацією брати участь у конкурсах. 

Роялті має переваги там, де важко використовувати бонуси. Як уже 
відзначалося, роялті є спосіб регулювання бажаного обсягу видобутку. Тому 
продавець ліцензії може вносити свій внесок у якнайшвидший початок 
видобутку, регулюючи величину роялті в залежності від обсягу видобутку й 
інших факторів. 

Дуже високі індивідуальні ставки роялті можуть стримувати розробку 
родовищ, крім тих, котрі мають мінімальні витрати по видобутку, що може 
викликати істотне скорочення доходів держави. При цьому всі рентні доходи 
відійдуть державі, відпускна ціна корисних копалин буде практично однакова 
по всім економічно ефективним родовищам, незалежно від того, високі чи 
низькі там витрати по видобутку. Раціональна послідовність залучення родовищ 
у процес їхньої експлуатації може порушуватися. 

Для подолання зазначених недоліків були запропоновані східчасті схеми 
вилучення роялті, коли ставка платежу міняється в залежності від обсягу 
видобутку. При цьому створюється стимул до екстенсивного розвитку процесу 
експлуатації надр. От чому більш раціональним вважається фіксація ставки 
роялті на деякому середньому рівні, що дозволяє забезпечити середню 
прибутковість видобувного підприємства. 

Сплата роялті залежить від величини первісних капіталовкладень, оскільки 
вона вноситься з поточного доходу підприємства, тому даний платіж не є 
бар'єром для участі в конкурсі. Однак продавець ліцензії несе значні 
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адміністративні витрати по виконанню розрахунків сум, що повинні бути 
виплачені компанією, і по контролі за процесом виплати. 

У цілому система періодичної виплати роялті при фіксованому бонусі 
підтверджує свою ефективність як спосіб вилучення частки ренти власниками 
надр. Роялті може стягуватися по досить високій ставці, а рівень бонусу 
повинний бути таким, щоб зробити доступним участь зацікавлених фірм у 
конкурсі. 

Розглядаючи податки на прибуток, варто сказати, що, відповідно до 
економічної теорії, вони не впливають на рівень випуску, оскільки не зрушують 
ні криві граничних і середніх витрат, ні криву попиту. Однак багато фірм-
операторів мають справу з декількома родовищами в різних країнах. Кожна 
велика компанія має можливість перекидати ресурси в країну з більш м'яким 
податковим „кліматом”. У довгостроковій перспективі це стає важливим 
фактором для нарощування чи стримування інвестицій. Не випадково в реальній 
практиці уряд прагне підтримувати прибуток компаній на деякому середньому 
рівні, причому „середній” рівень означає великі ставки оподатковування для 
компаній з більш низькими витратами, але компанії можуть погодитись і з 
більш високими ставками, якщо податкова система стабільна. Крім того, у США 
і Західній Європі при репатріації прибутку компанії одержують податкові 
знижки, якщо вони вже сплатили податок приймаючій державі. 

Для видобутку руд податки на прибуток звичайно складають 35—50%, для 
нафтової галузі, особливо не націоналізованої, вони можуть бути істотно вище.  

Податком на власність у видобувній промисловості обкладається або 
щорічний рівень доведених резервів, що знаходяться у розпорядженні компанії 
(що веде до збільшення темпів фізичного виснаження і скороченню 
геологорозвідувальних робіт), або приріст фондів (тобто продаж фондів при 
збільшенні їхньої ціни). Ця система діє в США, де вона стимулює 
ресурсозбереження. 

Обов'язок держави — установити такий рівень податків, при якому 
урівноважувалися б інтереси держави і приватного сектора і який сприяв би 
залученню приватного капіталу в сферу експлуатації природних ресурсів. 
Ризиковий характер вкладень у цю сферу змушує державу вживати додаткових 
заходів з залучення інвестицій. До їхнього числа відносяться: 

• зниження загального рівня оподатковування; 
• звільнення від податку в перші роки експлуатації природного об'єкта для 

створення умов швидкого відшкодування витрачених фінансових ресурсів; 
• скорочення податків з дивідендів власників акцій підприємств, у тому числі 

іноземних; 
• знижки на виснаження природних ресурсів; 
• звільнення від податків на видобуток певного виду мінеральної сировини; 
• угоди на міжнародному рівні, які виключають подвійне оподатковування 

доходів; 
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• субвенції (фінансова підтримка) до природоексплуатуючого сектору, 
особливо в ті галузі, де підвищуються витрати по експлуатації чи фіксована 
державна ціна на природний ресурс;  

• створення спеціального фонду на відновлення ресурсів, що виснажуються, 
чи поновлюваних ресурсів при порушенні правил їхньої експлуатації, за 
рахунок частини надходжень із природоексплуатуючого сектора; 

• забезпечення умов репатріації заробленого прибутку і вкладеного капіталу з 
відсотками; 

• забезпечення умов реінвестиції капіталу; 
• створення гарантій проти несправедливої експропріації, необхідність 

швидкої і справедливої компенсації; 
• укладання угод про розподіл прибутків. Коли країна — власник родовища й 

іноземна компанія-оператор укладають подібну угоду, оператор діє як 
незалежна фірма, що робить послугу уряду, державний орган стає партнером 
приватної фірми після відкриття родовища. При цьому державна частка в 
прибутках звільняє компанію-оператора від всіх інших податків. 

У  90-их роках в Україні діяли три основні види платежів у сфері 
використання надр: 1 - плата за використання надр; 2 - збір за 
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;  3 - 
рентна плата за видобування нафти та природного газу. Введення цих платежів 
базувалось на праві власності держави на ресурси надр, необхідності 
компенсувати витрати на проведення геологорозвідувальних робіт (ГРР) та 
вилучення надприбутку, який формується за рахунок природної якості 
сировини, сприятливих умов розробки родовищ або кон'юнктури ринку. До 
певного часу практично всі геологічні роботи в Україні фінансувались із 
бюджетних коштів, які отримувались за рахунок збору за ГРР. Плата за 
використання надр і рентна плата за видобування нафти та природного газу не 
мають цільового спрямування, а йдуть на покриття  загальнодержавних 
видатків. 

Еколого-економічні проблеми реабілітації територій інтенсивного 
використання надр. На жаль в Україні не знайшла практичного вирішення 
проблема акумуляції коштів на проведення робіт з екологічної реабілітації 
регіонів інтенсивного використання надр. За підрахунками фахівців протягом 
більш століття українська мінеральна сировина споживалась за ціною, як 
мінімум, на 20-25 % меншою від її вартості з урахуванням витрат на охорону 
навколишнього природного середовища.  

На думку деяких вчених, методологія вибору та використання економічних 
інструментів регулювання надрокористування повинна базуватися не лише на 
галузевих, а й на регіональних критеріях, враховуючи особливості розробки 
корисних копалин окремих басейнів. Природа екологічного збитку та його 
причини будуть диктувати те, який тип фінансового впливу на економіку буде 
політичне та адміністративно більш ефективним. Режими оподаткування в 
Україні, який не враховує стан гірничодобувної галузі та погіршення гірничо-
геологічних та природних умов видобутку мінеральної сировини, відіграє 



42 
 
негативну роль. Аналіз впливу податкового навантаження на діяльність 
гірничодобувних підприємств показав, що його оптимальні розміри за сучасних 
умов мають становити близько 10% від вартості товарної продукції.  

Враховуючи значний вплив на довкілля при видобутку корисних копалин та 
дефіцит коштів для вирішення екологічних проблем, поряд із зменшенням 
загального податкового тиску, необхідно впровадження екологічних податків. 
Їх розміри та база оподаткування, в першу чергу, повинні враховувати причини, 
якими викликані негативні зміни  навколишнього середовища. Якщо вони  
викликані природними факторами, екологічні податки повинні 
супроводжуватися послабленням податків на виробничу діяльність. Така гнучка 
система оподаткування здатна вирівняти економічну цінність родовищ, які 
знаходяться в різних геологічних умовах.  

Враховуючи досвід зарубіжних країн, доцільно в сфері видобутку корисних 
копалин впроваджувати систему інвестиційного податкового стимулювання 
раціонального природокористування.  

Запровадження будь - якого податкового важеля, визначення бази, об'єктів, 
суб'єктів та ставок оподаткування (за видами діяльності, галузями, регіонами 
тощо) повинно бути обов'язково науково обґрунтованим, а отже - попередньо 
достатньо дослідженим. 
 
 Завдання для самостійної роботи (3 год.): Додаткове проробить тему «Шляхи 
концентрації коштів на екологічну реабілітацію територій інтенсивного 
надрокористування в Україні».  
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Лекція 9.  Проблеми державного управління використання природних 
ресурсів і охорони довкілля. 

Збалансована система державного управління у сфері природокористування 
повинна мати такі головні складові частини: 
 регулювання природокористування і охорони довкілля, еколого-економічне 

нормування  господарчої діяльності; 
 контроль за використанням природних ресурсів та додержанням екологічних 

вимог, нормативів і стандартів; 
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 моніторинг та прогноз стану природних ресурсів і довкілля, прогнозування, 

попередження та упередження надзвичайних екологічних ситуацій і 
катастроф; 

 екологічна реабілітація ушкоджених територій. 
Головним механізмом їх взаємозв'язку  є економічний, через платежі за 

користування природними ресурсами,  за їх імпорт і експорт (мито), штрафи, 
систему екологічного страхування, тощо, за рахунок яких формуються 
відповідні статті держбюджету, місцевих бюджетів, позабюджетні і страхові 
екологічні фонди для цільового спрямування коштів на заходи і програми щодо 
попередження надзвичайних екологічних ситуацій і катастроф та реабілітації 
довкілля. 

Основною метою регулювання, як складової частини загальної системи 
управління в екологічній сфері є встановлення правил і меж економічно 
раціонального та екологічно безпечного використання природних ресурсів, а 
також вимог до різних видів діяльності (господарської, побутової, наукової, 
військової, рекреаційної, суспільної та інших), які мають зовнішні ефекти і 
можуть вплинуть на стан навколишнього природного середовища.  Це 
регулювання має здійснюватися через конкретні механізми, до яких 
відносяться: 1 – законодавчі і нормативно-правові; 2 - ліцензійні;  3 – 
економічні. 

Нормативно-правові механізми забезпечуються законодавчими актами, які 
регламентують стосунки в сфері природокористування  та діють через 
відповідні екологічні нормативи і стандарти. Виконання їх вимог є обов'язковим 
для всіх суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності 
відповідних підприємств та їх статусу (є вони юридичними чи фізичними 
особами).  

На даний час,  закони і нормативно-правові документи, які існують в Україні, 
в цілому забезпечують механізми державного управління у цій сфері. Але в 
умовах економічної кризи переважна більшість підприємств не спроможна у 
повному обсязі забезпечити виконання їх вимог внаслідок складного 
фінансового стану.  

Ліцензійні механізми (надання ліцензій, дозволів, лімітів, квот) відносяться до  
виду регулювання, який застосовується як засіб забезпечення раціонального і 
екологічно збалансованого використання природних ресурсів та регламентації 
екологічно небезпечних видів діяльності. Питання надання ліцензій, дозволів, 
лімітів і квот вирішуються з врахуванням можливих наслідків здійснення того 
чи іншого виду діяльності, виникаючих при цьому екологічних загроз, 
економічних інтересів держави, кількості природного ресурсу у даному місці та 
загальної його дефіцитності.  

Економічний механізм в сфері природокористування повинен стати однією з 
визначальних частин загальної системи. Він має формуватися на основі 
удосконалення існуючих важелів економічного регулювання і стимулювання, за 
рахунок чого частка  екологічних витрат у складі ВВП може бути істотне 
підвищена. Необхідним елементом також має бути економічне стимулювання 
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екологічно дружніх систем господарювання (використання „чистих” технологій 
та окремих технологічних процесів, невиснажливе використання природних 
ресурсів та ін.). 

Екологічне страхування відноситься до економічного механізму регулювання 
і є одним із засобів концентрування і збереження коштів для ліквідації наслідків 
вірогідних екологічних аварій і катастроф та для екологічної реабілітації 
територій після закінчення підприємством діяльності з використання природних 
ресурсів (або іншої діяльності), а також для відшкодування збитків. Елементом 
екологічного страхування є економічна оцінка вартості реабілітації довкілля для 
кожного підприємства окремо, що є складовою екологічного аудиту 
природокористувачів і об'єктів природокористування, та виплата визначеної 
суми підприємством протягом прогнозного терміну його діяльності у 
спеціально створені для цього страхові фонди, кошти яких мають витрачатися 
виключно для зазначених цілей. 

До видів контролю у загальній системі державного управління в сфері 
екологічної безпеки відносяться: оперативний контроль, моніторинг стану 
довкілля і природних ресурсів, державна екологічна експертиза і екологічний 
аудит. 

Метою оперативного контролю у цій сфері є забезпечення додержання  
суб`єктами господарської діяльності вимог природоохоронного законодавства, 
екологічних нормативів та стандартів, встановлених правил екологічної безпеки 
та користування природними ресурсами.  

Це адміністративний засіб, ефективність якого базується на засадах 
централізованості функцій, чіткій вертикальній підпорядкованості його різних 
рівнів та повному врахуванні екологічних вимог в технологіях виробництва і 
господарської діяльності з метою досягнення гранично-припустимих змін 
екологічного стану довкілля. Дієвість системи оперативного контролю 
забезпечує функціонування всієї загальної системи управління в сфері 
екологічної безпеки, охорони природи та раціонального використання 
природних ресурсів. Розпорошеність функцій оперативного контролю по різних 
міністерствах, комітетах тощо суттєво знижує його ефективність.  

Моніторинг стану довкілля здійснюється на об`єктовому, локальному, 
районному,  регіональному  та державному рівнях. Результати моніторингу 
використовуються для поточної оцінки стану довкілля та розробки адекватних 
природоохоронних заходів, оцінки їх ефективності, а головне - для прогнозу 
розвитку негативних змін довкілля і екологічних ситуацій.   

Засобом об`єктивного аналізу проблем природокористування, визначення 
стратегічних пріоритетів у коротко- та довгострокових програмах соціально-
економічного розвитку має стати впровадження (і відстеження динаміки) 
системи інтегрованих показників стану навколишнього природного середовища 
як на національному рівні, так і в регіонах.   

Моніторинг стану природних ресурсів вимагає суттєвого вдосконалення на 
загальнодержавному і регіональному рівнях через розширення складу і 
наповнення державних кадастрів щодо окремих видів природних ресурсів. Коли 
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система ведення останніх буде відпрацьована науково-методично та 
законодавче введена в дію, це буде дієвим засобом для регулювання 
використання природних ресурсів та запобігання виникнення небезпечних 
екологічних ситуацій на регіональному рівні.  

Державна екологічна експертиза контролює відповідність проектів (на всіх 
етапах проектування, будівництва, експлуатації,  завершення діяльності і 
реабілітації території), державних і галузевих програм вимогам екологічної 
безпеки, ресурсозбереження і природоохоронного законодавства та наслідків їх 
здійснення на стан довкілля і здоров`я людини і є, таким чином, засобом 
упередження таких аспектів господарської діяльності, які могли б спричинити 
невиправдану і неприйнятну шкоду довкіллю і населенню. Така експертиза є 
необхідним елементом системи інтерналізації зовнішніх ефектів діяльності 
підприємства.  Крім того, державній екологічній експертизі, як виду експертної 
оцінки, можуть підлягати екологічні ситуації на окремих територіях, окремі 
діючі об'єкти та екологічно небезпечні види діяльності - за рішенням 
відповідних органів виконавчої влади.  

Екологічний аудит здійснюється з метою сприяння забезпеченню дотримання 
суб’єктами господарювання вимог і норм природоохоронного законодавства, 
екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних 
ресурсів, захисту і конкурентоспроможності об'єкта аудиту та його інвес-
тиційної привабливості. Він дозволяє визначити  джерела і фактори негативного 
впливу на довкілля внаслідок діяльності підприємств господарського 
комплексу, а також оцінити витрати на їх нейтралізацію та реабілітацію 
територій. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): Додаткове вивчите тему  
«Проблеми організації системи державного управління у мінерально-
сировинному комплексі України ». 
 
Рекомендована література:  
1. Довгий С.О. Реструктуризація Мінерально-сировинної бази Украйни та її 

інформаційне забезпечення / С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев 
та ін.  – К.: Наукова думка, 2008.  

2. Коржнев М.М. Геологічна галузь України: шляхи усунення основних 
дисбалансів розвитку / Коржнев М.М., Міщенко В.С., Андрієвський І.Д., 
Яковлєв Є.О. – Вид. дім  «КМ Академія», Київ, 2001. – 108 с. 

 
Контрольні запитання до теми: 

1. Що дає право власності на природний ресурс? 
2. Для чого застосовуються угоди про розподіл продукції? 
3. З чого складається економічний механізм державного регулювання 

використання природних ресурсів? 
 
Список рекомендованої літератури до модуля 2: 
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5. Андрієвський І.Д. Концепція реформування економічного механізму 

впровадження платежів за користування надрами // Фінанси України. – 2004. 
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інформаційне забезпечення / С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев 
та ін.  – К.: Наукова думка, 2008.  

8. Довгий С.О. Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання 
надр в Україні / С.О. Довгий, М.М. Коржнев, М.М. Курило та ін. – К.: Ніка-
Центр, 2012.  

9. Коржнев М.М. Економіка природокористування. Підручник. – К.: ВПЦ 
Київський університет – 2005. – 99с. 

10. Коржнев М.М. Концептуальні основи поліпшення стану довкілля 
гірничовидобувних регіонів України / Коржнев М.М., Міщенко В.С., 
Шестопалов В.М., Яковлєв Є.О. – Київ: РПВС України. – 2000. – 75 с. 

11. Коржнев М.М. Геологічна галузь України: шляхи усунення основних 
дисбалансів розвитку / Коржнев М.М., Міщенко В.С., Андрієвський І.Д., 
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12. Міщенко B.C. Екоресурсні платежі в Україні // Економіка України. - 1998. 
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13. Эндрэс А. Экономика окружающей среды. – Київ: Либідь. – 1995. – 166 с.    
14. Pearce O., Turner K., Batman I. Environmental Economics. An Elementary 

Introduction. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1993. - 31 p. 
15. Pigou A.C. The Stationary State. - London: Macmillan, 1935. - 348 p. 
 
Типові питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 

1. Чим принципово відрізняється економіка охорони навколишнього 
природного середовища від економіки природних ресурсів? 

2. Що таке екстернальні ефекти та їх інтернаціоналізація? 
3. Що таке асиміляційний потенціал довкілля? Намалюйте та прокоментуйте 

графік складових плати за викиди. 
4. Які податки існують у мінерально-сировинному комплексі України?  
5. До чого зводиться економічний механізм управління у природо-ресурсні 

сфері?  
 

Перелік запитань на іспит: 
1. Форми виникнення ренти (диференціальна рента І та диференціальна 

рента ІІ).   
2. Монопольна рента.    
3. Оцінка природних ресурсів. 
4. Врахування часу і ціни природних ресурсів.  
5. Ринкові методи оцінки природних ресурсів.  
6. Теорія виснаження природних ресурсів,     



47 
 

7. Динамічна рента. 
8. Фактори, які впливають на виснаження сировинної бази.  
9. Економіка відновлюваних ресурсів на прикладі рибних.     
10. Економіка земельних ресурсів.     
11. Якість довкілля як ресурс, якій має економічну цінність. 
12. Екстернальні ефекти. 
13. Теоретичні аспекти регулювання викидів. 
14. Асиміляційний потенціал довкілля і його економічна оцінка. 
15. Екстернальні витрати і власність на асиміляційний потенціал. 
16. Економічні категорії використання водних ресурсів. 
17. Економічна оцінка води і плата за її використання.  
18. Питання власності на природні ресурси. Права власності на надра.  
19. Податки на природні ресурси і для чого вони потрібні. 
20. Структура взаємозв'язку віддання екологічних і економічних переваг. 
21. Еколого-економічні проблеми реабілітації територій інтенсивного 

використання надр. 
 


