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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
ЯК ЗАСІБ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ
У РЕГІОНАЛЬНОМУ АГРОГОСПОДАРЮВАННІ НА СТІЙКИХ ЗАСАДАХ
Н.В. Мішеніна, к.е.н., доцент, Сумський державний університет
І.С. Мареха, аспірант, Сумський державний університет
У статті вводиться поняття ресурсу окупності інвестицій як деякого джерела утворення
прибутку в певній еколого-економічній системі. Сформовано методичні підходи до оцінки екологічно
обумовленого ризику інвестування агрогосподарської системи. Розроблено еколого-економічні показники оцінки якості інвестицій. Здійснено оцінку впливу екологічного фактора на якість інвестицій та умови сталого розвитку регіону.
Ключові слова: якість інвестицій, інвестиційні стратегії, земельні ресурси, сталий розвиток
Постановка проблеми. Нераціональне ви- критерій ефективності інвестицій з урахуванням
користання агроземельних ресурсів у Сумській народногосподарської цінності землі. Певні спрообласті обумовлює додаткові ризики для інвесто- би оцінки та оптимізації якості інвестицій здійснера, що приймає рішення щодо інвестування у но у роботах [5, 6], а стосовно аграрного сектора
портфель сільськогосподарських культур і виму- економіки – у публікаціях [7, 8]. У той же час зошений надавати оцінку якості інвестицій в умовах всім не дослідженими залишаються питання
екологічної нестабільності сільськогосподарських впливу екологічного фактора на формування оціугідь регіону. Найбільш гострою проблемою ви- нок якості інвестицій у сільському господарстві.
користання земель під посіви сільськогосподар- Відтак оцінка та оптимізація якості інвестицій у
ських культур є закислення чорноземів [1]. Для сільському господарстві у контексті екологоінвестора подібна проблема обертається втра- економічних проблем використання агроземельтою частини прибутку внаслідок високої землемі- них ресурсів Сумської області становить актуасткості рослинницької продукції, що властиво для льне науково-практичне завдання. Прагнення
інвесторів мінімізувати ризики у зв’язку з екологірегіонів України [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. чним фактором закономірно піднімає питання про
Проблемам нераціонального використання земе- формування оптимальної структури залучення
льних ресурсів значна увага приділяється у робо- інвестицій у сільське господарство шляхом екоті В. Голяна та А. Крисак [3]. Економічна оцінка лого-економічної диверсифікації їх якості.
Постановка завдання. Метою статті є форзбитку, що наноситься земельним ресурсам антропогенним і техногенним впливом, була здійс- мування методичних підходів до екологонена у роботі [4]. Тими ж вченими було виведено економічної оцінки якості інвестицій для забезпеВісник Сумського національного аграрного університету
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чення умов сталого розвитку регіонального агрогосподарювання.
Результати дослідження. Методологія дослідження повинна вибудовуватися на досить
чіткому термінологічному визначенні власне категорії «якість інвестицій», під якою у природогосподарюванні нами пропонується розуміти цілісну
характеристику функціональної єдності їх ресурсних властивостей, здатних задовольняти інвестиційні потреби природогосподарювання в цілому
та інтереси індивідуальних інвесторів зокрема [9].
Оскільки в умовах нераціонального агрогосподарювання має місце обмеження присутності інвестиційного капіталу з огляду на природно-ресурсну
залежність галузі і пов’язані з цим екологічні ризики інвестора, остільки правомірним є дослідження впливу екологічного фактора на формування оцінок якості інвестицій, що є важливим
елементом обґрунтування стратегії інвестування
агрогосподарської системи.
Екологічно обумовлений ризик інвестування агрогосподарської системи – екологічно
обумовлені втрати очікуваного доходу інвестора
внаслідок понижувальної екодеструктивними факторами відтворювальної дії ресурсу окупності
інвестицій. Під ресурсом окупності інвестицій ми
пропонуємо розуміти деякі джерела відтворення,
або джерела утворення прибутку, яких у сільському господарстві може бути три: урожайність,
ціна реалізації та дохід.





1

 (1)
R (D exp t si ) = D exp t si * 1 −

 EERR i

+ 1 


 100


де R ( D exp t si ) – екологічно обумовлені
втрати очікуваного s-тим інвестором доходу від ітого об’єкта інвестування, грн /га,

D exp t si – очікуваний s-тим інвестором дохід від i-того об’єкта інвестування, грн /га,
ЕЕRRi – еколого-економічний ризик відтворення і-тої сільськогосподарської культури, культивованої на території певного регіону, %,
s – тип інвестора (держава, банк, власний
капітал підприємств, іноземний інвестор),
m – кількість об’єктів інвестування в межах
регіональної агрогосподарської системи (портфель сільськогосподарських культур).
Еколого-економічний ризик відтворення агрогосподарської системи – недоотримання прибутку в системі внаслідок порушення природних
компонентів агрогосподарського виробництва:

EERR

i

=

m

∑

i=1

∆ r ij * E

i

(

j = 1, n ), (2)

де ЕЕRRi – еколого-економічний ризик відтворення і-тої сільськогосподарської культури,
культивованої на території певного регіону, %,
∆rij – ризикова складова моделі, або еколо-

Прибуток

Ціна реалізації

Урожайність

гічно обумовлені втрати урожайності, зниження
ціни або зростання виробничих витрат на вирощування і-тої сільськогосподарської культури,
культивованої на території певного району, %,
Ei – коефіцієнт еластичності прибутку і-тої

Дохід

сільськогосподарської культури відносно урожайності, ціни реалізації або виробничих витрат,
m – кількість культивованих культур в агрогосподарській системі, що є уразливими до дії
екологічного фактора;
n – кількість районів у регіоні.
Оцінимо
випадки
прояву
екологоекономічного збитку для інвестора.
У разі, якщо ресурсом окупності інвестицій є
урожайність, то ризикова складова моделі обчислюється за формулою:

∆ r ij = ( z opt

Рис. 1 Джерела утворення прибутку
(ресурси окупності інвестицій)
в агрогосподарській системі
Ризик інвестування агрогосподарської системи у розрізі окремих культур знаходимо за формулою(1):

− z av j ) * h i * 10 ,

(3)
де ∆rij – екологічно обумовлені втрати уроi

жайності і-тої сільськогосподарської культури,
культивованої на території j-того району, %,
z opt – оптимальна кислотність грунтового
i

розчину під посіви і-тої сільськогосподарської
культури, pH,
z av j – середньозважена кислотність ґрунту в
j-тому районі, pH,

156

Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Економіка і менеджмент», випуск 3 (51), 2012

hi – процент зниження урожайності і-тої
сільськогосподарської культури при підвищенні
кислотності ґрунту на 0,1 одиниці, %.
У разі, якщо ресурсом окупності інвестицій є
ціна реалізації, то ризикова складова моделі обчислюється за формулою:
 fi * a i

(4)
∆ r ij = 
− 1  * 100 %,
w i


де ∆rij – зниження ціни реалізації і-тої сіль-

ськогосподарської культури, культивованої на
території j-того району, через погіршення екологічної якості рослин, %,
f j – вміст солей важких металів у j-тому
районі, мг/кг,
ai – коефіцієнт переходу важких металів із
ґрунту в рослини,

wi – нормальний вміст важких металів у рослинах, мг/кг сухої речовини.
У разі , якщо ресурсом окупності інвестицій є
дохід, то ризикова складова моделі обчислюється за формулою:

 ( zopti − zavi ) *10 * t j * Sij * p j 
∆ri = 
− 1 *100%,
ci



умовах впливу фактора екологічної нестабільності ґрунтів може бути представлена у вигляді системи рівнянь (6):
M −1 M

(
)
R
D
t
=
exp
∑
∑ X À * v AB * C s → min
s

A =1 B = A +1

 M
 ∑ x i = 1;
 i =1
 xi ≥ 0


, (6)
де R (D exp t s ) – інвестиційний ризик портфеля культур, обумовлений дією екологічного
фактора, грн (дол.)/га,
X A – вектор-рядок значень портфеля s-того
інвестора,

v AB – елементи матриці екологічно обумовлених втрат очікуваного s-тим інвестором доходу
від порівнюваних інвестиційних альтернатив,
v AB = ( R( D exp t ) A − R( D exp t ) B ) * rAB , (7)

R( D exp t ) A – екологічно обумовлені втрати
очікуваного s-тим інвестором доходу від першої
інвестиційної альтернативи,

R( D exp t ) B – екологічно обумовлені втрати

(5)
де ∆ri – зростання собівартості виробництва

очікуваного s-тим інвестором доходу від другої
інвестиційної альтернативи,

і-тої сільськогосподарської культури внаслідок
здійснення додаткових витрат на подолання кислотності ґрунту (вапнування), %,
t j – норматив витрат CaCO3 (вапна) для

rAB – коефіцієнт кореляції між прибутком від

зміщення pH різних типів ґрунтів на 0,1, т/га,
Sij − площа під посіви і-тої сільськогосподарської культури, культивованої на території jтого району, тис. га,
p j – вартість 1 т дефекату (відходів цукрового виробництва) для вапнування ґрунтів, грн./т,

порівнюваних інвестиційних альтернатив,
Сs – вектор коефіцієнтів індивідуальних переваг s-того портфельного інвестора (мотиваційна складова моделі оцінки якості інвестицій).
Задля реалізації механізму відбору об’єктів
для інвестування нами пропонується формалізувати мотиваційну складову прийняття альтернативних інвестиційних рішень інвесторами (Таблиця 1), які приймаються ними для забезпечення
умов сталого розвитку регіону (Таблиця 2).

ñi – виробнича собівартість продукції, тис. грн.
Модель пошуку оптимальної структури залучення інвестицій в агрогосподарську систему в
Таблиця 1. Формалізація мотиваційної складової моделі оцінки якості
інвестицій у сільському господарстві
Критерії відбору сільськогосподарських
культур для формування портфеля інвестицій
внесок культури у забезпечення продовольчої
безпеки регіону

µi = µ comp / µ max

рентабельність виробництва культури

µi = µ comp / µ max

рівень витратності виробництва культури

µi = µ min / µ comp

місце культури у сировинно-продовольчій структурі регіонального експорту

Формула
для обчислення

µ i = µ comp / µ max
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Пояснення до формули

µi −

коефіцієнт індивідуальних переваг

µ comp −

портфельного інвестора,
значення порівнюваного критерію,

µ min − мінімальне значення порівнюваного
µ max −

критерію,

максимальне значення
порівнюваного критерію
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Одним із методичних принципів оцінки мотивації інвесторів та обґрунтування ними вибору
альтернативних інвестиційних варіантів може
стати орієнтація на формування системи коефіцієнтів індивідуальних переваг інвесторів за напрямами інвестування. Так, критеріями відбору
сільськогосподарських культур для формування
портфеля інвестицій можуть виступати: у рамках

державної стратегії – внесок культури у забезпечення продовольчої безпеки регіону; для банківської стратегії – рентабельність виробництва
культури; з погляду стратегії самоінвестування –
рівень витратності виробництва культури; з позиції іноземного інвестування – місце культури у
сировинно-продовольчій структурі регіонального
експорту (Таблиця 2).

Таблиця 2. Виявлення інтересу присутності інвестиційного капіталу
у аграрній сфері за показниками сталого розвитку
Коефіцієнти індивідуальних переваг
портфельного інвестора за напрямами
інвестування в агрогосподарську систему,

µi

Критерії відбору сільськогосподарських
культур для формування портфеля інвестицій

Пшениця

Ячмінь

Кукурудза

Соняшник

0,11

1,00

0,80

0,34

внесок культури у забезпечення продовольчої безпеки регіону

0,08

0,21

0,39

1,00

рентабельність виробництва культури

0,84

0,99

1,00

0,54

0,71

0,35

1,00

0,11

рівень витратності виробництва культури
місце культури у сировинно-продовольчій
структурі регіонального експорту

Очікувана інвестором дохідність i-того напряму інвестування розраховується за формулою:

D exp t si =

( Inv

i

+ K s ) * Sq ij ,%
Sq ij , га

, (8)

де D exp t si – очікувана s-тим інвестором
прибутковість i-того напряму інвестування, грн
/га,
Invi – обсяг інвестицій, необхідний для задоволення потреби у насінні для і-того напряму інвестування, грн,
K s – ціна інвестиційного капіталу, залучуваного s-тим інвестором в агрогосподарську систему, грн:

K

s
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∈

S

3

% F , ∀ K

∈

S

4



 ,




(9)

де % G , % B , %T , % F – ціна державного,
банківського, власного та іноземного інвестиційного капіталу відповідно,
S1, S2, S3, S4 – державна інвестиційна стратегія, банківська стратегія, стратегія самоінвестування та іноземного інвестування відповідно,
Sqij ,% – питома вага площі земельної ділянки, залученої під культивування i-тої культури в
j-тому районі, %,
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Напрям
задоволення
критерію

Sq ij , га

Інвестиційна
стратегія

↑
↑
↓

самоінвестування

↑

іноземна

державна
банківська

– площа земельної ділянки, залу-

ченої під культивування i-тої культури в j-тому
районі, га.
Середньозважена дохідність інвестиційного
портфеля (D) визначається шляхом множення
питомої ваги і-того об’єкта інвестування (xi) на
очікуваний s-тим інвестором дохід від i-того
об’єкта інвестування:
m

=
D
x
∑

i=1

 m
∑ xi = 1
 i=1
 xi ≥ 0



i

* D exp

t si
(10)

Дохідність портфеля інвестицій, відкориговану на рівень екологічного ризику інвестора, визначаємо за наступною формулою (11):

D ecol = D - R(Dexpt s )

(11)

За результатами еколого-економічного моделювання вибору альтернативних інвестиційних
рішень інвесторами в умовах екологічних проблем раціонального використання грунтовоземельних ресурсів у сільському господарстві
нами були отримані наступні оцінки якості інвестицій за показниками структури, дохідності та ризику для кожної обраної стратегії інвестування
(Таблиця 3-5).
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Таблиця 3. Результати прогнозного моделювання якості інвестицій для сільського господарства
Сумщини на 2012 р., отримані за умови, що ресурсом окупності інвестицій є урожайність, а ризиковою
складовою моделі – підвищена кислотна реакція ґрунтового середовища

0,08

0,38

0,33

0,21

0,02

0,46

0,24

0,28

0,41

0,17

0,20

0,22

0,14

0,39

0,28

Стратегія інвестування

елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника

Об’єкти вкладення
інвестицій

елітне насіння
пшениці
елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника
елітне насіння
пшениці
елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника
елітне насіння
пшениці
елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника

Оптимальна структура залучуваних інвестицій, сформована з
урахуванням впливу екологічного
фактора
Інвестиційний ризик портфеля
культур, обумовлений дією екологічного фактора, грн.(дол.)/га
Дохідність портфеля інвестицій,
відкоригована на рівень екологічного ризику, грн.(дол.)/га

0,19

Еколого-економічні показники
оцінки якості інвестицій

Об’єкти вкладення
інвестицій

елітне насіння
пшениці

Об’єкти вкладення
інвестицій

Об’єкти вкладення
інвестицій

26,81

58,62

3,08

0,14

343,36

474,58

442,01

6,19

державна

банківська

самоінвестування

іноземного
інвестування

Таблиця 4. Результати прогнозного моделювання якості інвестицій для сільського господарства
Сумщини на 2012 р., отримані за умови, що ресурсом окупності інвестицій є ціна, а ризиковою складовою моделі – занижена ціна реалізації продукції через погіршення екологічної якості рослин

Стратегія інвестування

0,19

0,43

0,23

0,15

елітне насіння
соняшника
елітне насіння
пшениці
елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника
0,03

0,56

0,16

0,25

0,37

0,18

0,22

0,23

0,13

0,45

Оптимальна структура залучуваних
інвестицій, сформована з урахуванням
впливу екологічного фактора
Інвестиційний ризик портфеля культур,
обумовлений дією екологічного фактора, грн. (дол.)/га
Дохідність портфеля інвестицій, відкоригована на рівень екологічного ризику,
грн. (дол.)/га

0,24

Еколого-економічні показники
оцінки якості інвестицій

0,18

елітне насіння
пшениці
елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника
елітне насіння
пшениці
елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника
елітне насіння
пшениці
елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи

Об’єкти вкладення Об’єкти вкладення Об’єкти вкладення Об’єктивкладення
інвестицій
інвестицій
інвестицій
інвестицій

28,64

76,01

3,16

0,625

328,8

451,77

416,52

5,58

державна

банківська

самоінвестування

Іноземного
інвестування

Таблиця 5. Результати прогнозного моделювання якості інвестицій для сільського господарства
Сумщини на 2012 р., отримані за умови, що ресурсом окупності інвестицій є дохід, а ризиковою складовою моделі – додаткові витрати на екологізацію земель (вапнування)

Стратегія інвестування

18,23

27,37

2,99

0,014

371,73

511,26

513,51

7,18

державна

банківська

самоінвестування

іноземного
інвестування
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0,00

0,24

0,4

елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника

елітне насіння
пшениці

Об’єкти вкладення
інвестицій

0,36

0,00

0,3

0,42

елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника

елітне насіння
пшениці

0,28

елітне насіння
соняшника

0,16

0,18

0,21

0,15

0,32

Об’єкти вкладення
інвестицій

0,45

Об’єкти вкладення
інвестицій

елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
елітне насіння
соняшника
елітне насіння
пшениці
елітне насіння
ячменю
елітне насіння
кукурудзи
0,31

Оптимальна структура залучуваних
інвестицій, сформована з урахуванням
впливу екологічного фактора
Інвестиційний ризик портфеля культур, обумовлений дією екологічного
фактора, грн.(дол.)/га
Дохідність портфеля інвестицій,
відкоригована на рівень екологічного
ризику, грн.(дол.)/га

0,22

Еколого-економічні показники
оцінки якості інвестицій

елітне насіння
пшениці

Об’єкти вкладення
інвестицій
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Еколого-економічні показники оцінки якості
інвестицій у сільському господарстві – це методологічний орієнтир для інвестора, який приймає
рішення в умовах нераціонального використання
агроземельних ресурсів і прагне оптимізувати
інвестиційну привабливість об’єкта.
Пропонуємо здійснити оцінку вибору найбільш прийнятної стратегії інвестування аграрного сектору економіки для забезпечення сталого

соціально-економічного розвитку регіону. Для
реалізації поставленого завдання необхідно оцінити чутливість кожної із стратегій до екологоекономічних ризиків відтворення агрогосподарської системи за показником еластичності доходу
інвестора відносно екологічних ризиків інвестування системи (V,%). Результати дослідження
зображено на рис. 2-5.

Оцінка чутливості (V, %) д ержавної інвестиційної
ст рат егії д о еколого-економічних ризиків
від т ворення агрогоспод арської сист еми

Оцінка чут ливост і (V, %) банківської інвест иційної
ст рат егії д о еколого-економічних ризиків
від т ворення агрогоспод арської сист еми
540

390

538
Дохід, грн/га

395

Дохід, грн/га

385
y = -2,8685x + 442,97
R2 = 0,9465
V=-0,18912

380
375
370

536

y = -0,2172x + 544,93
R2 = 0,9738
V=-0,02

534
532
530

365

528

360

526

355

0

0
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40
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80

Інвестиційний ризик, обумовлений д ією
екологічного фактора, грн/га

Інвестиційний ризик, обумовлений дією
екологічного фактора, грн/га

Рис. 2. Вплив державної інвестиційної
стратегії на умови сталого розвитку регіону

Рис. 3. Вплив банківської інвестиційної стратегії
на умови сталого розвитку регіону

Оцінка чутливост і (V, %) страт егії
самоінвестування д о еколого-економічних ризиків
від т ворення агрогоспод арської сист еми

Оцінка чут ливост і (V, %) іноземної інвест иційної
ст рат егії д о еколого-економічних ризиків
від т ворення агрогоспод арської сист еми

600
70

400
300

60
y = -574,17x + 2227
R2 = 0,9463
V=-3,83675

Дохід, дол./га

Дохід, грн/га

500

200
100
0
2,95

50
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Інвестиційний ризик, обумовлений дією
екологічного фактора, дол./га

Рис. 4. Вплив стратегії самоінвестування
на умови сталого розвитку регіону

Рис. 5. Вплив іноземної інвестиційної
стратегії на умови сталого розвитку регіону

Коефіцієнт чутливості доходу інвестора (V)
до зміни прибутку, обумовленої дією екологічного
фактора показує, як змінюється дохід інвестора
при зниженні прибутку в агрогосподарській системі на 1 % та визначає бажаність присутності
інвестиційного капіталу в умовах нераціонального використання агроземельних ресурсів у регіо-

еластичний за екологічними ризиками і присутність інвестиційного капіталу є бажаною, а якщо

ні, причому якщо
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V

V ≥
1, то дохід інвестора є еластичним за екологічними ризиками і присутність інвестиційного капіталу не є бажаною.
Систематизуємо отримані результати та розкриємо їх еколого-економічний зміст (Таблиця 6).

<1, то дохід інвестора не-
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Таблиця 6. Оцінка впливу екологічного фактора
на якість інвестицій та умови сталого розвитку регіону
Інвестиційна
стратегія
Державна
Банківська
Самоінвестування
Іноземного
інвестування

Нормативне значення коефіцієнта чутливості доходу
інвестора до екологічних
ризиків (Е, %)

Å
Å
Å
Å

Розрахункове
значення
коефіцієнта
чутливості
-0,189

Оцінка
чутливості стратегії до екологічних
ризиків
не чутлива

-0,02

Якість
інвестицій

Вплив екологічного
фактора на умови
сталого розвитку

висока

позитивний

не чутлива

висока

позитивний

-3,836

чутлива

низька

негативний

-0,09

не чутлива

висока

позитивний

<1
<1
<1
<1

Висновки. Сутнісно-змістова основа якості
інвестицій конкретизується по відношенню до
природогосподарювання і розуміється нами як
цілісна характеристика функціональної єдності
ресурсних властивостей, здатних задовольняти
інвестиційні потреби природогосподарювання в
цілому та інтереси окремих інвесторів зокрема.
Застосування категорії якості інвестицій дозволяє
оптимізувати оцінки інвестиційної привабливості

природогосподарювання на більш упорядкованій
та досконалій основі, що найбільш адекватно
відповідає вимогам сталого розвитку в умовах
екологічних проблем використання агроземельних ресурсів. Перспективою подальших досліджень має стати формування комплексної еколого-економічної стратегії інвестування аграрного
сектору для Сумського регіону.
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The new term as payback investment resource is elaborated in the article. The methodological approaches for estimation ecologically caused investment risk in agriculture are formed. Ecological and eco-
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nomic indicators for assessment investment quality are developed. The impact of ecological factor on investment quality and sustainable development conditions are assessed for Sumy region.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД
ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
П.В. Кравець, к.с.г.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ю.Ю. Несторяк, асистент, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Розглянуто особливості біорізноманіття як економічної категорії. Удосконалено методологічний інструментарій економічного оцінювання біорізноманіття. Запропоновано алгоритм проведення економічної оцінки біорізноманіття.
Постановка проблеми у загальному ви- економічного розвитку.
гляді. Серед глобальних екологічних проблем
Аналіз публікацій засвідчує, що базові принсьогодення особливе місце належить скороченню ципи економічної оцінки як природних ресурсів,
біорізноманіттю. За останні декілька століть тем- так і біорізноманіття знаходяться в одній площині
пи зникнення видів у результаті діяльності люди- теоретичного фундаменту формування категорій
ни збільшилися майже в 1000 разів у порівнянні з цінності, теорій походження вартості, концепцій
звичайним темпом, характерним для різних ета- та підходів оцінювання.
Наукові засади економіки біорізноманіття
пів історії Землі []. Трансформація середовища
існування видів через зміни в структурі землеко- опрацьовувалися в роботах західних вчених як Д.
ристування, в тому числі внаслідок чистого ско- Дасгупти, Г. Дейлі, Р. Костанзи, Д. Морана, Д. Пірочення площі лісів на планеті (неконтрольовані рса та багатьох інших, та отримали свій подальвирубки і переведення у сільськогосподарські ший розвиток на пострадянському просторі у роземлі), яка оцінюється в 5,2 млн га в рік [14], до ботах С.Н. Бобильова, О.О. Медведєвої, Л.Г. МеА.В.
Невєрова,
Р.А. Перелета,
2050 року може призвести до зникнення від 10 до льника,
15% усіх видів рослин [9]. Розуміння, що збере- О.В. Рюміної [8, 1, 2, 3, 7, 6]. Звертає на себе уваження біорізноманіття є необхідною умовою ви- гу відсутність єдиного методологічного базису
живання людини і передумовою сталого розвитку економічної оцінки, що зумовлено розмаїттям
цивілізації зумовило необхідність перегляду ос- наукових підходів до визначення економічної сутновоположних засад екологічної політики держав ності біорізноманіття, об’єкту і предмету його
світу. Однак, незважаючи на значні зусилля та оцінки.
Формулювання цілей статті. Робота придосягнуті результати, так в Україні прийнято і
реалізуються більше 20-ти міжнародних конвен- свячена формуванню методологічного інструменцій, законів, концепцій і програм спрямованих на тарію економічної оцінки біорізноманіття з урахузбереження і раціональне використання біоріз- ванням його особливостей як об’єкту і предмету
номаніття, питання формування відповідного фі- оцінки, вибору моделей оцінювання та розробці
нансово-економічного механізму, і зокрема еко- алгоритму проведення економічної оцінки біорізномічної оцінки як його ключового елементу, усе номаніття.
Виклад основного матеріалу. Біорізномаще залишається актуальним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. ніття залишається складним і неоднозначним поПроблематика економіки біорізноманіття знахо- няттям у контексті оцінки і виміру його вартісних
диться в площині теоретико-методологічних за- характеристик. Його пропонують розглядати бісад економічної оцінки природних ресурсів – на- льше як наукову категорію, отже і спроба оцінки
ріжного каменя вирішення наукових проблем цей складний природний феномен з усіма притаекономіки природокористування. Фундаментальні манними йому функціями виключно економічнидослідження вітчизняних науковців, зокрема: ми вимірниками вважається неправомірною [16].
Слід вказати на такі аспекти, що мають враІ.Я.Антоненко, І.К.Бистрякова, Б.В.Букринського,
Б.М.Данилишина, С.І.Дорогунцова, Я.В.Коваля, ховуватися при формуванні методологічного інЛ.Г.Мельника, Є.В.Мішеніна, І.М.Синякевича, струментарію оцінювання: триєдиний вимір
Ю.Ю. Туниці, М.А.Хвеска та інших, повною мірою об’єкту (біорізноманіття - біологічні ресурси - екорозкривають сутнісний зміст, понятійний апарат і система); виділення кількох організаційних рівнів
методичний інструментарій економічної оцінки в біорізноманіття; наявність широкого спектру оцірамках
існуючої
парадигми
суспільно- нок (економічні, еколого-економічні, біологічні);
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