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РЕгІОнАльнА ЕкОнОмІкА
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ОСОБЛиВОСТІ ВиМІРЮВАннЯ еКОЛОГІЧнО СКОРиГОВАнОГО ВРП
у статті сформульовано необхідність поглиблення та удосконалення еколого-економічних показників, розглянуті існуючі індекси та індикатори 
сталого розвитку. проведено порівняльний аналіз існуючих нормативів для розрахунку екологічного податку та зборів за забруднення навко-
лишнього середовища. окреслено основні проблеми природокористування в україні та їх наслідки, а саме негативний вплив на здоров’я на-
селення. Запропоновано методику вимірювання екологічно скоригованого валового регіонального продукту (еврп) на основі удосконалення 
витратного методу. проаналізована залежність регіонального добробуту від стану навколишнього середовища за допомогою вимірювання 
еврп регіонів україни. досліджено навантаження на регіони україни за компонентами забруднення водного середовища, атмосферного пові-
тря, земельних ресурсів та темпів формування відходів. проведено групування регіонів за еврп на душу населення, при якому виокремленні 
позитивна та негативна динаміка показника. 
Ключові слова: екологічно скоригований валовий регіональний продукт, сталий розвиток, макроекономічні рахунки, забруднення, споживан-
ня екологічних послуг
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в статье сформулирована необходимость углубления и совершенствования эколого-экономических показателей, рассмотрены существую-
щие индексы и индикаторы устойчивого развития. проведен сравнительный анализ существующих нормативов расчета экологического нало-
га и сборов за загрязнения окружающей среды. обозначены основные проблемы природопользования в украине и их последствия, а именно 
негативное влияние на здоровье населения. предложена методика измерения экологически скорректированного валового регионального 
продукта (эврп) на основе совершенствования затратного метода. проанализирована зависимость регионального достатка от состояния 
окружающей среды с помощью измерения эврп регионов украины. исследовано давление на регионы украины по компонентам: загрязнение 
водной среды, атмосферного воздуха, земельных ресурсов и темпов формирования отходов. проведено группирование регионов по эврп на 
душу населения, при котором выделены положительная и отрицательная динамика показателя.
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Регіональна економіка

Постановка проблеми. Формування та впроваджен-
ня засад сталого розвитку регіонів супроводжується про-
цесом тривалих змін у суспільстві, які мають фундамен-
тальний характер. пошук шляхів розвитку економіки та 
вибір способів розв’язання проблем націлений перш за 
все на аналіз існуючої ситуації, виявлення конфліктів та 
протиріч соціо-еколого-економічного характеру. в тра-
диційних статистичних вимірюваннях макроекономічних 
показників природні умови та ресурси не розглядають-
ся з позицій їх вичерпності, що дозволяє не враховувати 
ліміти розвитку, екосистемні особливості, можливості 
абсорбувати негативні ефекти. Стосовно вимірювання 
добробуту регіону, основним макроекономічним показ-
ником є валовий регіональний продукт (врп), який безпо-
середньо впливає на розробку та впровадження політики 
соціально-економічного розвитку регіону. але можливос-
ті макроагрегата є певним чином лімітованими через не-
врахування ємності екосистеми. і саме недостатня увага 
до екологічного ресурсу та послуг при складанні макро-
економічних рахунків обумовлює актуальність досліджен-
ня, подальшу розробку та впровадження скоригованих 
еколого-економічних показників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. дослі-
дженню питань щодо вимірювання результатів сталого 
розвитку та екологічного коригування макроекономічних 
показників присвятили праці видатні зарубіжні та вітчиз-
няні вчені, серед яких о. веклич, м. Шлапак, о. Шкару-
па, о. клєвакіна, о. рюміна, р. костанза, г. дейлі, е. Бабіер, 
дж.  Стігліц, а. Сен та багато інших. разом з тим, маловивче-
ними залишаються питання методології розрахунку регіо-
нальних екологоузгоджених показників. 

Постановка завдання. метою проведення розрахун-
ків екологічно скоригованого врп (еврп) у даному дослі-
дженні є вимірювання величини вкладу навколишнього 
середовища в економічний розвиток та добробут населен-
ня, що умовно передбачає визначення того, скільки гото-
во суспільство (населення) регіону за це заплатити. тобто, 
формуються кількісні значення (у грошовому вираженні) 
вартості економічного зростання для регіонів, які вико-
ристовуються в подальшому для внесення змін у місцеві 
плани розвитку показників стану довкілля та встановлен-
ня причин кризового стану багатьох із них. це дозволить, 
після аналізу отриманих даних, визначити основні аспекти 
у процесі прийняття рішень при розробці ефективної регі-
ональної політики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. через 
багатогранність та багатовекторність розвитку, регіони 
україни як соціо-еколого-економічні системи на сучас-
ному етапі розвитку зіткнулись з комплексом проблем, 
пов’язаних з порушенням можливості екосистем забезпе-
чувати функціональність господарської системи та сприят-
ливі для життєдіяльності суспільства умови. 

тобто, природомісткі галузі промислових регіонів, 
такі як вугільна, металургійна, хімічна, машинобудівна, 
будівельна, стали загрозою для екологічної безпеки, спри-
чинивши комплексне забруднення всіх складових екосис-
тем, виснаження багатьох видів природних ресурсів. од-

ним з наслідків цих процесів став взаємозв’язок щорічно-
го зростання хронічних захворювань серцево-судинної, 
дихальної, ендокринної систем, та вроджених генетичних 
вад із забрудненням навколишнього середовища. а саме, 
при збільшенні кількості викидів в атмосферу на 100 тис. 
тон, ймовірність зростання захворювань дихальної сис-
теми зростає на 3%, а ендокринної системи на 2,5% [1,  
c. 149]. подібні проблеми обумовлюються, в більшості 
випадків, низьким рівнем контролю за технологічними 
процесами на підприємствах промисловості та застарі-
лим матеріально-технічним обладнанням, через що що-
річно непоправна матеріальна шкода та згубний вплив на 
здоров’я людей спричинюють виникнення тяжких захво-
рювань. 

крім того, спостерігається суттєва розбалансованість 
у темпах розвитку соціального, екологічного та еконо-
мічного капіталів регіону. негативні тенденції заважають 
гармонійному та пропорційному розвиткові, стримуючи 
якісне економічне зростання, підвищення соціальних стан-
дартів та вирівнювання темпів розвитку регіонів. відповід-
но, виникає необхідність більш детального дослідження 
тиску господарської системи на навколишнє середовище 
регіону, адже екологічний стан регіонів, незважаючи на 
значне скорочення темпів виробництва з 1991 року, все ще 
є незадовільним.

Слід зазначити, що розрахунки інтегрованих еколого-
економічних рахунків здійснюються у багатьох країнах та 
різними міжнародними організаціями (табл. 1).

вітчизняними вченими також досліджуються еколого-
економічні протиріччя, їх вплив на екологічну та соціальну 
системи, що відображається у вимірюванні наступних по-
казників: Зелений ввп україни, індекс екологічно сталого 
розвитку, індекс сталого розвитку регіонів україни, індика-
тор справжніх регіональних заощаджень, екологічний слід 
та біологічний потенціал регіонів україни, показник зеле-
ної конвергенції регіонів україни тощо. але, незважаючи 
на існуючі дослідження, існує необхідність у перенесенні 
на регіональний рівень екологічно скоригованих макро-
економічних показників, наприклад еврп. 

цей показник, на нашу думку, дозволить удосконали-
ти оціночний елемент у структурі механізму регулювання 
сталого розвитку регіону. при розрахунку еврп передба-
чається використання системи національних рахунків у 
інтересах сталого розвитку у регіональному розрізі. нор-
мування її основних складових полягає у формуванні опти-
мальних екологічних характеристик регіону. переведення 
основного макроекономічного регіонального агрегата 
у  еколого-економічну площину є передумовою зроста-
ючого попиту на чисте навколишнє середовище та нові 
соціо-екологічні стандарти. на думку вчених, екологічно 
скоригований показник дасть змогу з’ясувати, чи переви-
щить він економічний дохід, якщо випуск досягається за 
рахунок вичерпання природного капіталу [7, с. 52]. 

таким чином, зважаючи на насиченість використання 
природних ресурсів та послуг, що спричиняє зменшення 
здатності системи до самовідновлення, є необхідними при-
близні оцінні дані, через їх цінність як джерела або фунда-
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економіка та управління національним господарством

менту для прогнозування змін та планування контролюю-
чих, попереджуючих або знешкоджуючих заходів у системі 
регулювання природних, техногенних та антропогенних 
процесів.

Зростання залежності економічних процесів від стану 
природних ресурсів (ступеню їх виснаження) є основною 
тенденцією у функціонуванні економіки регіонів україни. 
нагальність потреби у модернізації виробничих потужнос-
тей посилюється високим ступенем зношеності основних 
фондів. За розрахунками науковців, різниця між традицій-
ним ввп та «зеленим» ввп протягом 2001–2007 рр. склала 

4,6% в середньому, враховуючи недосконалість статистич-
них даних та неможливість врахування всіх компонентів, які 
призводять до забруднення та деградації навколишнього 
середовища [10, с. 44]. Звичайно, методологія розрахунку 
еврп є недостатньо розробленою та потребує подальшого 
удосконалення й розширення набору показників, адже ха-
рактер впливу на екосистему є багатоаспектним та багато-
векторним.

таким чином, для розрахунку еврп нами були вико-
ристані дані державного комітету статистики, головних 
управлінь статистики в областях, екологічних паспортів 

Таблиця 1
Провідні показники сталого розвитку*

№ Тип показника назва показника Характеристика

1

Система 
індикаторів

Система еколого-економічного 
обліку (Сеео)

враховує екологічний чинник у національних статистичних 
розрахунках

2
Система індикаторів комісії оон по 
сталому розвитку

охоплює майже всі аспекти сталого розвитку, та сформовані за 
структурою «тема-підтема-індикатор» Складається приблизно зі 
134 індикаторів.

3
Система екологічних індикаторів 
оеСр

Сформована на основі моделі «тиск-стан-реакція», основними 
критеріями є вимірюваність, актуальність, регулярне 
використання.

4

агреговані 
показники

індекс «істинних заощаджень»
вимірює швидкість накопичення національних заощаджень після 
належного обліку виснаження природних ресурсів і збитку від 
забруднення навколишнього середовища.

5
індекс сталого економічного 
добробуту та індекс реального 
прогресу

відбивають ті аспекти економіки, які лежать поза монетарним 
поводженням

6 індекс екологічної сталості
дозволяє порівнювати країни завдяки результатам оцінки 
природоохоронної політики, зіставляти економічне зростання та 
охорону природи

7
показники 

соціального 
розвитку

індикатор «здоров'я  населення»
відображає розповсюдження екологічно обумовлених 
захворювань

8
індекс розвитку людського 
потенціалу (ірлп)

оцінює рівень середніх досягнень країни за індикаторами: 
тривалість життя; знання;
рівень життя

9 показники 
екологічного 

розвитку

індекс «живої планети» вимірює природний капітал лісів, водних і морських екосистем

10 «екологічний слід» вимірює споживання населенням продовольства і матеріалів

11
показники 

економічного 
розвитку

індекс конкурентоспроможності

Формується на основі розрахунку 12 підіндексів, згрупованих  
у три групи: базові умови
розвитку, фактори-каталізатори (підвищувачі ефективності) та 
факториінновацій та розвитку.

12 індекс економічної свободи
Формується з 10 чинників експертним оцінюванням  
за 100-бальною шкалою, відображає взаємозв’язок між 
процвітанням нації та економічною свободою. 

* побудовано автором на основі даних джерел [2-6]
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аналіз витрат на очищення відходів та витрат на очи-
щення атмосферного повітря засвідчує, що найбільшими 
забруднювачами навколишнього середовища є регіони 
з високою концентрацією об’єктів промисловості та сіль-
ського господарства. виключенням є ар крим через інтен-
сивне споживання рекреаційними послугами екосистеми 
півострова (з 2007 по 2010 р. темп зростання склав 43 %). 
Згідно розрахованим даним Запорізька та донецька об-
ласті характеризуються найвищими витратами, а саме 
відхилення від середньоукраїнського складає 6488 та 
4017 млрд грн відповідно у 2011 році. незважаючи на те, 
що Сумська область не відрізняється високими темпами 
формування витрат на очищення відходів (приблизно 3%), 
спостерігаються значні розходження з іншими областями 
україни. 

таким чином, орієнтація на економічне зростання без 
урахування місткості екологічної системи, її пропускної 
здатності, характеру її впливу на соціальний капітал регіо-
ну призвела до погіршення стану екосистеми та обумовила 
необхідність підвищення природоохоронних витрат та їх 
раціональному розподіленню. про це засвідчує розраху-
нок інших трьох складових розрахунку. 

рівень забрудненості водних ресурсів україни є од-
ним із найвищих в Європі. За вимірюваннями, концентра-
ція нафтопродуктів становила за 2011 р. у р. дніпро 138,1 т.,  
р. Сіверський донець 170,6 т., для порівняння зазначимо, 
що концентрація нітритів, наприклад, становить 1,3 т., 0,3 т. 
відповідно. тобто неконтрольований викид результатів 
діяльності промислових, сільськогосподарських підпри-
ємств у поверхневі та підземні водні об’єкти призводить до 
забруднення та приведення у непридатність для викорис-
тання у промислових, побутових (забезпечення населення 
чистою водою) та естетичних цілях. 

необхідно відмітити, що лише в 6 з 27 регіонів укра-
їни спостерігається тенденція до збільшення екологічної 
шкоди. лідируючи позиції займають Запорізька, донецька, 
дніпропетровська, ар крим, Сумська та луганська області. 
наприклад, розмір екологічної шкоди в Запорізькій області 
складає 29, 9 млн грн, що перевищує середньоукраїнський 
у 8,78 разів, майже ідентична ситуація з донецькою (7,88). 
ар крим, дніпропетровська, Сумська та луганська області 
перевищують його у 2 рази; питома вага інших регіонів є 
незначною. подібна нерівномірність є результатом нера-
ціональної структури економіки, низького стану контролю 
за навколишнім середовищем, відсутністю адміністратив-
них та ринкових стимулів до інтенсивного, ресурсозаоща-
джуючого природокористування (рис. 1).

 За розрахованими даними показник еврп наочно 
продемонстрував, скільки кожна область втрачає через 
споживання екологічних послуг (табл. 2). 

на основі отриманих даних були виокремленні на-
ступні групи регіонів: 1 – показники падіння показника не 
перевищували 200 грн, 2 – спостерігались коливання від 0– 
200 грн. зі знаком мінус, 3 – динаміка показала позитив-
ний результат. таким чином, до першої групи увійшли: ар 
крим, донецька, Запорізька, Сумська, луганська області.  

27 адміністративно-територіальних одиниць україни за пе-
ріод 2007–2011 рр. розрахунки проводились за наступною 
формулою:

 ,EGRP GRP Uw E Pw Rl= − − − −  (1)

де    GRP – валовий регіональний продукт;
Uw (waste utilization) – витрати на очищення відходів;
E (emissions) – вартість викидів забруднюючих речо-

вин у атмосферу;
Pw (purification of water) – витрати на очищення вод-

них ресурсів;
Rl (land reclamation) – витрати на рекультивацію зе-

мель.
розрахунок екологічно скоригованого врп нами було 

виконано з наступною етапністю:
1) формування бази обчислення витрат на очищення 

атмосферного повітря від забруднюючих викидів;
2) формування бази обчислення витрат на зменшення 

відходів;
3) формування бази обчислення витрат на очищення 

водних ресурсів;
4) формування бази обчислення витрат на рекульти-

вацію земель.
обсяг відходів, як промислових, так і побутових, які на-

копичились у місцях складування та стихійно на звалищах 
адміністративних одиниць різного рівня, перевищує аси-
міляційну здатність навколишнього середовища, а рівень 
їх технологічної обробки та засоби попередження їх утво-
рення є недостатньо ефективними. оцінювання їх утво-
рення проводитиметься у відповідності до встановлених 
ставок плати за їх розміщення у спеціально розміщених 
місцях відповідно і, іі, та ііі класів небезпеки.

керуючись існуючою методикою [11], витрати на очи-
щення повітря та відходів пропонується розраховувати 
згідно із існуючими ставками оподаткування, керуючись 
діючою законодавчо-нормативною базою. З цією метою 
був проведений порівняльний аналіз нормативів зборів за 
забруднення навколишнього середовища, а саме за наяв-
ність відходів і–ііі класів небезпеки, та викидів забрудню-
ючих речовин у атмосферне повітря згідно нормативних 
актів, які діяли до 2011 року та після, у зв’язку із введенням 
екологічного податку за оновленим податковим кодексом 
україни [8; 9]. 

незважаючи на підвищення нормативів, можемо про-
стежити невідповідність їх дійсній вартості відновлення або 
очищення природного ресурсу, через фізично та мораль-
но застарілі основні фонди підприємств-забруднювачів  
(а саме, добувної, металургійної, машинобудівної промис-
ловостей, апк). 

витрати на очищення водних ресурсів та рекульти-
вацію земель пропонується розраховувати відповідно до 
приблизної собівартості їх очищення. пропонується про-
ведення розрахунків показника «очищення водних ресур-
сів» згідно з собівартістю очищення та відведення стічних 
вод (2,20 грн/м ) [12]. витрати на рекультивацію земель ви-
мірювати згідно із собівартістю відновлення 1 га землі [13].
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Рис. 1. Складові екологічно скоригованого ВРП*

* – побудовано автором 
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Таблиця 2

Динаміка змін екологічно скоригованого ВРП на душу населення*

Регіон

екологічно скоригований валовий регіональний продукт  
на душу населення, грн Зміни, ВРП 

(2011–2007 
рр.)

Зміни, 
еВРП, 

(2011–2007 
рр.)

Зріст/
падіння

2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ар крим 10422 13737 13774 16308 18512 8907 8090 -817

вінницька 9109 12009 12104 14285 17679 8610 8570 -40

волинська 9685 12317 11780 13901 17000 7302 7314 12

дніпропетровська 20370 30378 27292 34261 41384 21173 21015 -158

донецька 19289 25488 22661 28475 34819 16218 15530 -688

житомирська 8414 11469 11358 14548 17107 8697 8692 -4

Закарпатська 8426 10607 10066 12275 14466 6026 6040 14

Запорізька 17007 22312 20063 23100 23368 9541 6361 -3180

івано-Франківська 9992 12886 12440 14772 19154 9344 9162 -181

київська 14920 20490 21679 26070 34336 19465 19416 -49

кіровоградська 9417 13356 12958 15413 19809 10357 10392 34

луганська 13317 18065 16349 19562 24447 11413 11130 -283

львівська 10717 13813 14018 16284 20389 9578 9672 94
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1 2 3 4 5 6 7 8 10

миколаївська 12096 16042 16926 19823 23228 11167 11132 -35

одеська 13647 19449 20210 22398 25622 11922 11975 53

полтавська 18388 22356 22234 29525 35079 16715 16691 -24

рівненська 9652 12159 11652 13767 16691 7063 7039 -24

Сумська 10008 13364 13384 15458 18255 9534 8247 -1287

тернопільська 7478 9656 10212 11676 15020 7542 7542 0

Харківська 15578 21221 21159 23562 27794 12300 12216 -84

Херсонська 8065 11890 12220 14306 16917 8865 8853 -12

Хмельницька 9053 11886 11739 13562 17204 8151 8151 -1

черкаська 10256 14497 14317 17234 20975 10732 10719 -13

чернівецька 7342 9738 9359 10920 13223 5874 5881 7

чернігівська 9954 13077 13003 15287 19211 9261 9257 -5

м. київ 49701 61585 61028 70603 79931 29944 30230 286

м. Севастополь 12794 16459 16842 20304 24436 11613 11642 29

 * - розраховано автором

Закінчення табл. 2

А
Р 

Кр
им

Ві
нн

иц
ьк

а

Во
ли

нс
ьк

а

Д
ні

пр
оп

ет
ро

вс
ьк

а

Д
он

ец
ьк

а

Ж
ит

ом
ир

сь
ка

За
ка

рп
ат

сь
ка

За
по

рі
зь

ка

Ів
ан

о-
Ф

ра
нк

ів
сь

ка

Ки
їв

сь
ка

Кі
ро

во
гр

ад
сь

ка

Лу
га

нс
ьк

а

Ль
ві

вс
ьк

а

М
ик

ол
аї

вс
ьк

а

О
де

сь
ка

П
ол

та
вс

ьк
а

Рі
вн

ен
сь

ка

Су
м

сь
ка

Те
рн

оп
іл

ьс
ьк

а

Ха
рк

ів
сь

ка

Хе
рс

он
сь

ка

Хм
ел

ьн
иц

ьк
а

Че
рк

ас
ьк

а

Че
рн

ів
ец

ьк
а

Че
рн

іг
ів

сь
ка

м
. К

иї
в

м
. С

ев
ас

то
по

ль

0,00

–3500

286

7

–1287

–3180

–3000

–2500

–2000

–1500

–1000

–500

500

грн

Область

Рис. 2. Темпи зростання/падіння ЕВРП та ВРП на душу населення*

* побудовано автором

до другої: вінницька, дніпропетровська, івано-Франківська, київ-
ська, миколаївська, полтавська, рівненська, Харківська, Херсон-
ська, Хмельницька, черкаська, чернігівська. до останньої з по-

зитивною динамікою: волинська, Закарпатська, кіровоградська, 
львівська, одеська, тернопільська, чернівецька області, м. київ та 
Севастополь. розбіжності наочно проілюстровані на рис. 2.
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