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У статті на основі розвитку уявлення про наукові погляди неокласичної школи економічної теорії в напрямку обґрунтування пріоритету значущос-
ті теорії загальної економічної ефективності в теорії економіки природокористування визначено, що саме принципи теорії економічної ефектив-
ності мають стати основою механізму вирішення міжнародних проблем природокористування. Вдосконалено порядок визначення ефективності 
еколого-економічних відносин природокористування на основі диференціації результатів природоохоронних заходів, класифікації факторів, що об-
межують дію вартісних критеріїв у процесі оцінки природоохоронної діяльності з метою підвищення рівня обґрунтованості заходів у сферах приро-
докористування та охорони навколишнього природного середовища та який вперше обґрунтовано за допомогою економіко-математичної моделі, 
що дає змогу візуально представити критерії міжнародної ефективності еколого-економічної діяльності та вплив негативних факторів на неї.
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В статье на основе развития представления о научных взглядах 
неоклассической школы экономической теории в направлении обосно-
вания приоритета значимости теории общей экономической эффек-
тивности в теории экономики природопользования определено, что 
именно принципы теории экономической эффективности должны 
стать основой механизма решения международных проблем природо-
пользования. Усовершенствован порядок определения эффективности 
эколого-экономических отношений природопользования на основе диф-
ференциации результатов природоохранных мероприятий, классифи-
кации факторов, ограничивающих действие стоимостных критериев 
в процессе оценки природоохранной деятельности с целью повышения 
уровня обоснованности мероприятий в сферах природопользования 
и охраны окружающей природной среды, что впервые обосновано 
с помощью экономико-математической модели, которая позволяет 
визуально представить критерии международной эффективности 
эколого-экономической деятельности и влияние негативных факто-
ров на нее.
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On the basis of the development of ideas about scientific views of neoclassical 
economic theory in the direction of justifying the priority of importance of 
the general economic efficiency theory of nature management economics 
in theory it is determined that it is the principles of the theory of economic 
efficiency should be the basis of the mechanism of solving international 
problems of nature management. Improved procedure for determining the 
effectiveness of environmental and economic relations on the basis of nature 
differentiation results of environmental activities, classification of factors 
limiting action cost criteria in the assessment of environmental activities in 
order to improve the validity of activities in the fields of nature conservation 
and environmental protection, for the first time it is justified by means of 
economic-mathematical model, which allows to visualize the criteria of 
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factors on it.
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Постановка проблеми. Попередні дослідження ав-
тора дають змогу констатувати: в переліку глобальних за-
гроз, що викликають міжнародні екологічні проблеми, пер-
ше місце посідають результати функціонування та взаємо-
дії з навколишнім середовищем підприємств різних галу-
зей промисловості. Тому пріоритетною метою розв’язання 
міжнародних екологічних проблем є мінімізація негатив-

ного впливу промислового виробництва на навколишнє 
середовище.

Класичні (Т. Мальтус, Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілль, 
Г. Джордж, А. Маршалл, К. Маркс) і неокласичні (А. Пигу, 
Р. Коуз, М. Добб, Й. Хершліфер, В. Баумоль, В. Оутц, Т. Ті-
тенберг, Д. Пірс, К. Тернер та ін.) напрямки аналізу приро-
доохоронної проблематики акцентували увагу на її різно-
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йменних еколого-економічних критеріях, часто пропоную-
чи і аргументуючи діаметрально протилежні методологічні 
концепції та версії. Проте в результаті активної наукової 
полеміки представників різних шкіл у рамках економічної 
теорії були генеровані відносно автономні напрямки на-
укової думки, що дослідили широке коло питань сучасного 
природокористування: теорія майнових прав, яка пояснює 
основну причину сучасної еколого-економічної кризи; тео-
рія суспільного вибору, що розглядала процедури виявлен-
ня та визначення громадських, у тому числі і екологічних, 
переваг; теорія добробуту, що ставила метою розподілення 
обмежених природно-сировинних ресурсів, засновану на 
принципах рівності та соціальної справедливості.

Вищезазначені та інші теоретико-методологічні кон-
цепції економічної теорії покликані надати характеристику 
різноплановим сегментам економіки природокористуван-
ня, визначити критерії ефективності вжитих дій. Таким 
чином, вибір альтернативних нововведень повинен бути 
незалежний від суб'єктивних суджень і реалізовуватися 
виключно на основі розрахунково-аналітичного інстру-
ментарію, що визначає ступінь еколого-економічної при-
вабливості кожної з передбачуваних інновацій. Постанов-
ка таких завдань можлива лише з урахуванням принципів 
теорії економічної ефективності, що має стати основою 
механізму вирішення міжнародних проблем природоко-
ристування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виді-
лення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми. Теорія економічної ефективності стосовно області 
оптимального ресурсоспоживання покликана ідентифіку-
вати варіант вкладення капіталу в екологоохоронні цілі, 
який у виробничо-господарських умовах конкретного 
підприємства-природокористувача буде максимально ре-
зультативним. Особливістю і гідністю теорії ефективності, 
яка виступає в ролі традиційно визнаного апарату еколого-
економічного аналізу, є можливість уніфікувати процедури 
вибору ресурсозберігаючих і середовищевідновлювальних 
дій. Ці переваги реалізуються за допомогою економіко-
математичного моделювання процесу прийняття природо-
господарських рішень.

Економіко-математичні моделі прийняття рішень 
у природокористуванні вивчали багато зарубіжних і ві-
тчизняних авторів, а саме: О. Амоша, Є. Борщук [1], Б. Бур-
кинський, М. Вітт, Н. Гахович [2] Б. Данилишин, Р. Крум-
берг, В. Леонтьєв, В. Лонбрайт, Л. Мельник, М. Моісеєв, 
О. Попова, О. Прокопенко, А. Садєков, О. Саксонова [6], 
К. Уатт, Б. Шнайдер. Незважаючи на різноманіття форм 
і напрямів методологічних досліджень у природокорис-
туванні, необхідно констатувати недостатній ступінь ви-
вченості економічною теорією проблеми вибору критеріїв 
ефективності передбачуваних ресурсозберігаючих дій та 
економіко-математичне обґрунтування напрямів вирішен-
ня глобальних екопроблем.

Постановка завдання – обґрунтувати за допомогою 
економіко-математичного моделювання механізм вирі-
шення міжнародних проблем природокористування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
робка та обґрунтування управлінських рішень у сфері при-
родокористування у відповідних ринкових умовах перед-

бачає правильний вибір критерію ефективності еколого-
економічних відносин природокористування та оцінку 
витрат і результатів. Під критерієм ефективності в еконо-
мічній теорії прийнято розуміти сукупність вимог, цілей 
і завдань, що забезпечують отримання найвищих кінцевих 
результатів.

Результат аналізу методологічних принципів тео-
рії загальної ефективності, змістовної сутності еколого-
еконо міч них відносин, ефективності міжнародних еколого- 
економічних відносин природокористування та форм її 
прояву дає можливість скласти перелік критеріїв міжна-
родної ефективності еколого-економічних відносин при-
родокористування, що представлено на рис. 1.

Головним критерієм ефективності є ступінь задово-
лення кінцевих потреб суспільства. Про ефективність мож-
на говорити, якщо в економічній системі забезпечується 
задоволення різноманітних потреб людей: матеріальних, 
соціальних, духовних, гарантуються високий рівень і якість 
життя. Основою такої ефективності служить оптимальний 
розподіл наявних у суспільства ресурсів між галузями, сек-
торами і сферами національної економіки [3, c. 116].

При дослідженні проблеми визначення ефектив-
ності еколого-економічних відносин необхідно врахову-
вати той факт, що на величину показника ефективності 
впливають несприятливі зміни, викликані техногенним 
втручанням в екосистему [5, c. 13]. Але крім вартісної ін-
терпретації основних факторів, що обмежують величину 
показника ефективності, мають місце фактори, які не-
можливо уявити в грошовому еквіваленті: політичний, ін-
формаційний, правовий, фінансовий, соціальний фактор, 
ринковий механізм [4, c. 139]. Пояснити дану систему об-
межень еколого-економічних відносин природокористу-
вання можна наявністю соціальних, естетичних, духовно-
моральних, морально-етичних та інших переваг суспіль-
ства, пов’язаних з обігом до таких категорій як рівність, 
справедливість у розподілі природно-ресурсних благ, до-
ступність до них різних груп населення, дотримання інтер-
есів майбутніх поколінь. 

Ряд критеріїв, що характеризують міжнародну ефек-
тивність еколого-економічних відносин, не можуть бути 
однозначно представлені у вигляді кількісної оцінки. Од-
нак якісні показники можуть бути порівняні з аналогічни-
ми показниками інших країн та здійснено ранжування, при 
якому експерти визначають, чи є якісний показник кращим 
або гіршим у порівнянні з аналогічним показником інших 
країн, що входять до аналізованої вибірки.

Підхід з ранжируванням показників доцільно засто-
совувати і для кількісних критеріїв, що дозволить отрима-
ти гомогенну систему оцінки міжнародної ефективності 
еколого-економічних відносин [8, c. 45]. При цьому для 
якісних показників немає необхідності у проведенні екс-
пертних оцінок, ранжування може бути здійснено прямим 
порівнянням або ж розрахунком відхилення показника від 
граничних значень у вибірці [7, c. 61].

Для побудови системи оцінки якісних показників 
пропонується здійснювати формування безлічі експертних 
оцінок:

, , , , ,
1 1, ,{( ,..., ),( ,..., )},n m n m n m n m n m

An m Bn mα α β βΩ =
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1 ,mn , ...,N=

1 ,m , ..., M=

де: ,n mΩ  – безліч оцінок n -го експерта по m -му показни-
ку ефективності еколого-економічних відносин; 

mN  – кількість задіяних експертів по m -му показ-
нику ефективності еколого-економічних відносин;

M  – кількість якісних показників ефективності еко-

лого-економічних відносин;
, ,

1 ,( ,..., )n m n m
An mα α  – перелік країн, в яких, на думку n -го 

експерта, m -ий якісний показник гірший, ніж в Україні; 

,n mA  – кількість країн, в яких, на думку n -го експер-

та, m -ий якісний показник гірший, ніж в Україні;
, ,

1 ,( ,..., )n m n m
Bn mβ β  – перелік країн, в яких, на думку n -го 

експерта, m -ий якісний показник кращий, ніж в Україні;

,n mB  – кількість країн, в яких, на думку n -го експер-

та, m -ий якісний показник кращий, ніж в Україні.

Оцінка критеріїв за допомогою експертів може міс-
тити неточності через недостатню кваліфікацію деяких 
експертів. Для забезпечення узгодженості експертних оці-
нок пропонується враховувати тільки ті оцінки, які збіга-
ються у всіх експертів. При цьому оцінки якісних показни-
ків будуть мати вигляд:

{ , },m m m
α βΩ = Ω Ω

1, 1, , ,
1 11, ,
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1 ,

( ,..., ) ... ( ,..., ) ...
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α α
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де m
αΩ  и m

βΩ  – результат перетину безлічі оцінок експер-
тів по m -му показнику ефективності еколого-економічних 
відносин;

1,mA  – кількість країн, в яких, на думку 1-го експер-
та, m -ий якісний показник гірший, ніж в Україні; 

,n mA  – кількість країн, в яких, на думку n -го експер-
та, m -ий якісний показник гірший, ніж в Україні; 

,mN mA  – кількість країн, в яких, на думку mN -го 
експерта, m -ий якісний показник гірший, ніж в Україні; 

1,mB  – кількість країн, в яких, на думку 1-го експер-
та, m -ий якісний показник кращий, ніж в Україні;

,n mB  – кількість країн, в яких, на думку n -го експер-
та, m -ий якісний показник кращий, ніж в Україні;

,mN mB  – кількість країн, в яких, на думку mN -го 
експерта, m -ий якісний показник кращий, ніж в Україні.

Міжнародна ефективність еколого-економічних відносин природокористування

відповідність основним 
критеріям, прийнятим 

міжнародним стандартам 
і нормам (застосування 

стандартів якості 
навколишнього 

середовища; рівень 
продуктивності праці, 

що співвідноситься
 зі світовими 

параметрами за його 
відповідними видами; 

рівень добробуту життя 
людей у порівнянні 

зі стандартами 
розвинених країн тощо)

виражає ступінь 
задоволення особистих 

потреб суспільства, 
показує, наскільки 

господарська діяльність 
спрямована на саму 
людину, відповідає її 

потребам; відображає 
розвиток людського 
фактора (поліпшення 

умов праці та 
підвищення її 

продуктивності, рівень 
добробуту життя людей 

у розрахунку на душу 
населення, екологічна 

освіта та ін.)

результати системи 
управління 

навколишнім 
середовищем, пов’язані 
з контролем організації 
її екологічних аспектів, 

заснованих на 
екологічній політиці, 
а також на цільових 

і планових екологічних 
показниках (ступінь 

впливу на навколишнє 
середовище, рівень 

екологічної безпеки, 
екологічна якість 
продукції тощо)

характеризує якість 
прийнятого 

рішення; виступає 
в ролі критерію 
оптимальності, 

в умовах ринкової 
економіки 

приймається 
максимум прибутку 
або створюваного 

національного 
доходу або 

вартості, доданої 
обробкою

перевага 
створюваних або 

таких що 
поліпшуються, 
технологічних 
систем машин, 

робочих приладів 
і інших виробничих 

ресурсів у порів-
нянні з найбільш 
прогресивними 

засобами в галузі 
природокористу-

вання землевіддача, 
фондовіддача, 

трудомісткість 
та ін.)

екологічний 
критерій

соціальний 
критерій

міжнародний 
критерій

економічний 
критерій

технологічний  
критерій

критерії

Рис. 1. Система критеріїв оцінки міжнародної ефективності еколого-економічних відносин природокористування  
(складено автором)
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У результаті перетину оцінок різних експертів може 
бути отримана узгоджена експертна кількісна оцінка якіс-
них показників, що характеризують різні критерії міжна-
родної ефективності еколого-економічних відносин. Для 
забезпечення порівнянності результатів оцінки в різних 
періодах та для різних показників необхідно здійснити 
нормалізацію отриманої оцінки від 0 до 1. Для цього про-
понується використовувати формулу:

1
,

1

m
m

m m
α

α β

Ψ +
Ψ =

Ψ + Ψ +

де: mΨ  – узгоджена кількісна експертна оцінка m -го якіс-
ного показника, що характеризує різні критерії міжнарод-
ної ефективності еколого-економічних відносин;

m
αΨ  – потужність множини m

αΩ ;

m
βΨ  – потужність множини m

βΩ .

Для забезпечення узгодженої оцінки кількісних 
і якісних показників характеризують різні критерії між-
народної ефективності еколого-економічних відносин, до-
цільно також провести нормалізацію кількісних показни-
ків. При цьому пропонується також здійснити попереднє 
ранжування кількісних показників з метою визначення їх 
місця в порівнянні з іншими країнами. Результатом ранжи-
рування будуть множини:

{ },b b
iqαΩ =



,b b
i Uq q<

{ },b b
jqβΩ =



,b b
j Uq q>

де     b
αΩ


 – множина значень b -го кількісного показника 
для різних країн, які не перевищують значення цього по-
казника для України;

b
βΩ


 – множина значень b -го кількісного показника 
для різних країн, які перевищують значення цього показ-
ника для України;

b
Uq  – значення b -го кількісного показника для 

України;
,b b

i jq q  – значення b -го кількісного показника для 
інших країн, які входять у порівняльну вибірку;

1,...,b B= ;
B  – кількість кількісних показників, що характери-

зують різні критерії міжнародної ефективності еколого-
економічних відносин.

Слід враховувати, що наведені формули для ранжу-
вання кількісних показників припускають, що трактування 
цих показників «чим більше показник – тим краще». У разі, 
якщо це не так, перед проведенням ранжування показник 
повинен бути перетворений:

1
' ,b
z b

z
q

q
=

де    b
zq  – значення b -го кількісного показника, який трак-

тується «чим менше показник – тим краще»;
'bzq  – нове значення b -го кількісного показника, 

яке може бути використане для ранжування.

В результаті, після проведення ранжування кількіс-
них показників, вони можуть бути нормалізовані за фор-
мулою:

1
,

1

b
b

b b
α

α β

Ψ +
Ψ =

Ψ + Ψ +





 

де  bΨ


 – нормована оцінка b -го кількісного показника, 
що характеризує різні критерії міжнародної ефективності 
еколого-економічних відносин;

b
αΨ


 – потужність множини b
αΩ


;
b
βΨ


 – потужність множини b
βΩ


.

Розроблена модель оцінки міжнародної ефективнос-
ті еколого-економічних відносин, що дозволяє ранжувати 
кількісні та якісні показники ефективності, а також ураху-
вати перспективний вплив на них негативних факторів, дає 
можливість на підставі отриманої оцінки здійснити роз-
робку відповідних управлінських рішень.

Висновки. Таким чином, ефективність природо-
охоронних дій – одне з основоположних теоретичних 
понять екологічної економічної теорії, є багатокритері-
альною методологічною категорією, інтегруючої в рівній 
мірі економічні та неекономічні, а саме: соціальні, еколо-
гічні, виробничо-технологічні та міжнародні чинники, що 
є основою розробки механізму вирішення міжнародних 
еколого-економічних проблем. Обґрунтовано поняття 
ефективності еколого-економічних відносин за параме-
тром максимізації рішення задачі задоволення суспільних 
потреб у різних видах продукції і послуг, отриманих з опти-
мальними витратами при збільшенні виходу екологічно чи-
стої продукції, збереженні та відтворенні навколишнього 
природного середовища. 

Вивчивши і систематизувавши концептуально-мето-
до логічні принципи екологічної економіки та сучасні гло-
бальні екологічні проблеми сформульовано результати 
природоохоронних заходів, класифікацію факторів, що 
обмежують дію вартісних критеріїв у процесі оцінки при-
родоохоронної діяльності. Це дало змогу удосконалити по-
рядок визначення ефективності еколого-економічних від-
носин природокористування.
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