
Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 261

УДК 330.13:330.52(477) 

 

Кушнір С. О., здобувач (Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне) 

 

РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ  

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

У статті обґрунтовується необхідність поглиблення ринкової трансфор-

мації природно-ресурсної сфери. Розглянуто залежність капітальних ін-

вестицій та поточних витрат на охорону навколишнього середовища від 

обсягів валової доданої вартості та доходів обласного бюджету Рівненсь-

кої області. Запропоновано перспективні напрями ринкової трансфор-

мації природно-ресурсної сфери регіону. 

 

В статье обосновывается необходимость углубления рыночной трансфо-

рмации природно-ресурсной сферы. Рассмотрена зависимость капита-

льных инвестиций и текущих затрат на охрану окружающей среды от 

объемов валовой добавленной стоимости и доходов областного бюджета 

Ровенской области. Предложены перспективные направления рыночной 

трансформации природно-ресурсной сферы региона. 

 

In the article the necessity of deepening market transformation of the natural 

resource sector. The relation of capital investment and operating costs to the 

environment from the gross value added and regional budget revenues of the 

Rivne region. Perspective directions of market transformation of the natural 

resource sector in the region. 

 

Загострення глобальних екологічних проблем ставить перед окремими 

країнами нові завдання, що полягають в раціоналізації використання природ-

них ресурсів та зниженні техногенного навантаження на навколишнє приро-

дне середовище. Але при цьому не зменшується необхідність підвищення рі-

вня ефективності залучення у господарський оборот складових природно-

ресурсного потенціалу та елементів довкілля. Тобто на порядку денному – 

вирішення складної дилеми: як підвищити ефективність відтворення природ-

них благ і при цьому повною мірою задовольняти потреби національної еко-

номіки, зокрема такої ресурсомісткої, якою є українська. Виходячи з того, що 

у вітчизняній природно-ресурсній сфері ще не сформовано критичну масу ін-

ституціональних передумов щодо імплементації ринкових інститутів, необ-

хідно ринкову трансформацію в цьому сегменті національного господарства 

націлювати на вирішення якраз згаданої вище дилеми. 
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Більше того, регіони України різняться як за запасами, інтенсивністю ви-

користання та масштабами відтворення окремих видів природних ресурсів, 

так і за обсягами викидів в навколишнє природне середовище і тому ринкова 

трансформація природно-ресурсної сфери окремих територій має враховува-

ти цей фактор. Зокрема є ряд регіонів, які не відзначаються наявністю знач-

ного потенціалу галузей важкої індустрії, вирізняються аграрною спеціаліза-

цією і отримують значні обсяги трансфертів з державного бюджету. Для цієї 

групи регіонів раціоналізація використання природних ресурсів є чи не осно-

вною детермінантою соціально-економічного піднесення. До таких регіонів 

відноситься Рівненська область. 

Перспективні напрями використання природних ресурсів та охорони 

довкілля в даному регіоні розглядаються у працях М. Хвесика, Л. Кожушка, 

Е. Зіня, О. Гарнаги, Н. Ковшун, В. Борейка, А. Гордійчука та інших. Але об-

ґрунтування цих напрямів розглядається поза проблемами ринкової трансфо-

рмації природно-ресурсної сфери, яка має сформувати інституціональні пе-

редумови для впровадження сучасних форм і методів господарського освоєн-

ня природно-ресурсного потенціалу. 

З огляду на це, у даній публікації розглядаються фундаментальні перед-

умови ринкової трансформації природно-ресурсної сфери, а також обґрунто-

вуються її пріоритетні напрями у Рівненській області. 

Ринкова трансформація національного господарства триває понад 20 

років. За цей період було узаконено інститут приватної власності, легалізова-

но різноманітні форми підприємництва, лібералізовано зовнішню торгівлю та 

трансформовано фінансово-кредитну систему. Але процес трансформації да-

них сфер національної економіки не завжди супроводжувався послідовністю 

та адресністю, а в окремих випадках призводив до виникнення системних су-

перечностей та структурних диспропорцій. 

Поглиблення ринкових перетворень в надбудовних ланках національного 

господарства вимагає форсування ринкової трансформації в базових секто-

рах, одним з яких є природно-ресурсний [1]. У зв’язку з тим, що в даному се-

кторі рівень розвитку ринкових інститутів на порядок відстає від ринкових 

атрибутів національної економіки в цілому, реалізація ряду природоохорон-

них проектів не отримує достатнього інституціонального та фінансового за-

безпечення. 

З огляду на це, у найближчій перспективі необхідно розробити концепту-

альні засади ринкової трансформації природно-ресурсної сфери, щоб макси-

мальною мірою сприяти залученню в даний сегмент національної економіки 

значних обсягів державних і приватних інвестицій, формуванню сучасних 

форм природно-ресурсного та природоохоронного підприємництва, впрова-

дженню перевірених світовою практикою механізмів кредитування природо-

перетворюючої діяльності. 

Основними складовими ринкової трансформації природно-ресурсної сфе-

ри мають стати: 
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- реформування відносин і прав власності на природні ресурси і умови 

(чітке розмежування державного і комунального сектора у сфері природоко-

ристування, інституціоналізація іпотечних схем у землекористуванні, здійс-

нення пілотних проектів щодо передачі низьколіквідних природно-ресурсних 

об’єктів в концесію); 

- інституціональне закріплення сучасних форм партнерських відносин 

між державою (територіальними громадами) та суб’єктами приватного підп-

риємництва (внесення до переліку об’єктів державно-приватного партнерства 

окремих видів природних ресурсів, апробація кластерних схем використання 

малопродуктивних земель, укладання договорів про розподіл продукції при 

використанні мінерально-сировинного потенціалу місцевого значення); 

- законодавче та методичне забезпечення емісії цінних паперів приро-

дно-ресурсного та природоохоронного спрямування (випуск екологічних об-

лігацій місцевої позики під заставу земель комунальної власності, водних та 

водогосподарських об’єктів місцевого значення, впровадження вексельного 

обігу в систему розрахунків між виробниками та споживачами послуг водо-

постачання). 

Дані складові мають виступити методологічним підґрунтям для розробки 

інструментальної бази ринкової трансформації природно-ресурсної сфери Рі-

вненської області.  

В адміністративних районах Поліської зони варто провести моніторинг 

наявних природних ресурсів з проекцією можливості їх передачі в користу-

вання приватних підприємницьких структур. Це стосується в першу чергу 

осушених земель, виведених з продуктивного господарського обороту; зе-

мель, які знаходилися в зоні масштабних торфорозробок; замкнутих водойм 

як штучних, так і природних; окремих складових мінерально-сировинних ре-

сурсів місцевого значення. 

Прогнозоване зняття мораторію на вільний оборот сільськогосподарських 

угідь створить інституціональне підґрунтя для формування повноцінного зе-

мельного ринку. З іншої сторони збільшиться імовірність нелегального та не-

законного перерозподілу земельної власності. Органи місцевого самовряду-

вання та районні державні адміністрації мають максимальною мірою донести 

до сільського населення, в першу чергу до власників земельних паїв, інфор-

мацію про принципи, правила та обмеження купівлі-продажу сільськогоспо-

дарських угідь, щоб упередити земельний бум в перші дні постмораторного 

періоду. Якщо цього не відбудеться, значна частина населення, яка не бажає 

вести активне сільськогосподарське виробництво, свої паї, або ж їх частину, 

забажає продати або ж заможним селянам, або ж потужним сільськогоспо-

дарським підприємствам. Це призведе до значної пропозиції земель сільсько-

господарського призначення і відповідно до зниження цін продажу. 

Така ситуація неодмінно спровокує, рано чи пізно, соціальну напруже-

ність на селі та девальвує цінність основного територіального базису розвит-
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ку регіонального господарства, яким є сільськогосподарські землі. Тому у 

2012 році, поки мораторій ще діє, в окремих регіонах, а Рівненська область не 

є винятком, варто формувати інфраструктуру ринку сільськогосподарських 

земель в тому числі і фінансово-кредитну складову, що дасть можливість 

продавати сільськогосподарські угіддя за цінами які відображають їх реальну 

цінність. Особливо прискіпливо необхідно підходити до процесів концентра-

ції земельної власності, особливо в Лісостеповій зоні Рівненської області. 

Надмірна концентрація сільськогосподарських угідь в окремих агрохолдингів 

створить умови для їх домінування не лише на земельному, а й на аграрному 

ринку, що призведе до дискримінації як дрібних землевласників, так і дріб-

них товаровиробників. 

Прискіплива увага до перерозподілу земельних ресурсів пояснюється та-

кож тим, що вони є територіальним базисом розміщення інших видів приро-

дних ресурсів (лісових, водних, мінерально-сировинних та рекреаційних). 

Цей фактор теж має бути врахований при форсуванні процесів ринкової тра-

нсформації природно-ресурсної сфери Рівненської області, оскільки без цьо-

го неможливий перехід до інтегрованої системи управління природними ре-

сурсами. Інтегроване управління природними ресурсами дасть можливість, 

особливо в Поліській зоні, уникнути проявів еколого-деструктивної діяльно-

сті при реалізації пріоритетів розвитку сільськогосподарського виробництва 

та використання лісосировинного потенціалу. 

Магістральним елементом ринкової трансформації природно-ресурсної 

сфери Рівненської області є збільшення надходжень природно-ресурсних 

платежів до бюджетів різного рівня та нарощення обсягів капітальних інвес-

тицій в природоохоронні проекти. Вирішення цих завдань напряму пов’язане 

з відновленням докризових темпів соціально-економічного розвитку Рівнен-

щини. На жаль, за період з 2000 по 2010 роки не спостерігається бажаного 

позитивного впливу розвитку господарського комплексу регіону на надхо-

дження плати за спеціальне природокористування.  

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлено тісний взає-

мозв’язок між валовою доданою вартістю та сумою зборів за спеціальне при-

родокористування (рисунок), що можна описати за допомогою логарифміч-

ної функції. 

Отже, на основі ретроспективних даних можна передбачити, що при не-

змінності вихідних умов у наступних періодах, збільшення валової доданої 

вартості регіону призведе до незначного збільшення суми отриманих зборів 

за спеціальне природокористування. Це свідчить про недостатню дієвість фі-

нансово-економічних стимулів розвитку природно-ресурсної сфери у Рівнен-

ській області, що у перспективі може призвести до зменшення масштабів 

природоохоронної діяльності та погіршення екологічної ситуації у природно-

ресурсній сфері регіону. 

Для глибшого аналізу причинно-наслідкових зв’язків між основними по-

казниками, які характеризують трансформаційні процеси у природно-
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ресурсній сфері регіону, побудовано багатофакторну лінійну регресійну мо-

дель, яка дозволить вивчити вплив на зміну показника капітальних інвестицій 

та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища двох 

основних чинників, що були відібрані у процесі кореляційного аналізу – сум 

валової доданої вартості (у фактичних цінах) та загальних доходів бюджету 

області. 

 

y = 5190,8Ln(x) - 39767

R2 = 0,9419

1

10

100

1000

10000

100000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Х (Валова додана вартість, млн. грн.)

У
 (
С
у
м
а
 з
б
о
р
ів

 з
а
 

с
п
е
ц
п
р
и
р
о
д
о
к
о
р
и
с
ту
в
а
н
н
я
, 
м
л
н

. 
гр
н

.)

 
Рисунок. Аналіз взаємозв’язку між валовою доданою вартістю та сумою зборів за 

спеціальне природокористування у Рівненській області 

(побудовано  за даними джерела [2]) 

 

За підсумками кореляційного-регресійного аналізу отримано наступну 

модель: 

у = 48,1738 + 0,0053 х1 + 0,0214 х2,                           (1) 

де у – капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, млн грн; 

х1 – валова додана вартість (у фактичних цінах), млн грн; 

х2 – доходи бюджету області, млн грн. 

 

Про можливість використання даної моделі для подальшого аналізу свід-

чить високе значення множинного коефіцієнта кореляції (R = 0,90) та коефі-

цієнта детермінації (R
2
 = 0,81), високий рівень надійності (Р = 0,95), а також 

отримані позитивні результати перевірки значимості моделі за F-критерієм 

Фішера. 
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На основі отриманих результатів кореляційно-регресійного аналізу можна 

зробити ряд висновків. Збільшення валової доданої вартості регіону (у фак-

тичних цінах) на 100 млн грн сприятиме збільшенню капітальних інвестицій 

та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища лише 

на 0,5 млн грн. З іншого боку, зростання доходів бюджету регіону на                  

100 млн грн призведе до збільшення капітальних інвестицій та поточних ви-

трат на охорону навколишнього природного середовища на 2,14 млн грн. 

Таким чином, обидва фактори мають позитивний вплив на зміну показни-

ка капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього 

природного середовища, але найбільш дієвим у теперішній ситуації, що 

склалася у природно-ресурсній сфері Рівненської області, є стимулювання 

збільшення доходів бюджету. Оскільки, це дозволить більше фінансових ре-

сурсів перерозподілити на реалізацію природоохоронних проектів регіональ-

ного масштабу. В той же час, стимулювання розвитку реального сектору до-

зволить не тільки збільшити податкові надходження до бюджетів усіх рівнів, 

але й збільшити можливості окремих природокористувачів щодо фінансу-

вання проектів впровадження екобезпечних та ресурсоекономних технологій.  

Вдала реалізація ринкових трансформацій у природно-ресурсній сфері 

Рівненської області можлива за умов активної позиції місцевої виконавчої та 

представницької влади щодо упорядкування земельних відносин, перманент-

ного моніторингу використання природно-ресурсного потенціалу, впрова-

дження сучасних форм екологічного підприємництва, сприяння трансферу 

ресурсоощадливих технологій.  

Важливою складовою ринкової трансформації природно-ресурсної сфери 

Рівненщини є також розширене відтворення потенціалу господарського ком-

плексу регіону, яке дозволить збільшити обсяги капітальних інвестицій в ре-

алізацію природоохоронних проектів та відтворення природно-ресурсного 

потенціалу, а також підвищити частку природно-ресурсних платежів в місце-

вих бюджетах. 
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