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1 Матеріал підготовлено в рамках НДР «Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів 
реального, фінансового та державного секторів економіки», яка фінансується за рахунок Державного бюджету України (№ д/р 0117U003933).

Постановка проблеми. Перехід на модель сталого 
розвитку є пріоритетним стратегічним завданням для 
всіх країн світу, оскільки цей процес спрямований на 
подолання комплексу соціально-економічних та еколо-
гічних проблем. Негативною тенденцією є погіршення 
екологічного стану в Україні, що характеризується над-
мірним рівнем антропогенного та техногенного наван-
таження, а також відсутністю принципів соціально-
екологічної відповідальності підприємств, зумовлює 
необхідність формування системи управління еко-

лого-орієнтованими проектами в контексті реалізації 
державної стратегії соціально-економічного розвитку. 
Адже погіршення екологічної ситуації стосується біль-
шості адміністративно-територіальних одиниць нашої 
держави, що негативно впливає на стан здоров’я насе-
лення, розвиток суспільного виробництва тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню впровадження еколого-орієнтованих проек-
тів присвячені роботи багатьох вітчизняних та зару-
біжних вчених, зокрема праці Н.М. Андрєєвої [1], 
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І.М. Бурлакової [3], Л.Г. Мельника [3], О.І. Мельник 
[3], С.К. Харічкова [1], В.О. Хрутьби [5], Г.Ф. Юсупо-
вої [7], а також дослідження таких науковців, як C. Ван 
дер Лінд [9], М.Дж.Ф. ван Пелт [10], М.Е. Портер [9].

На сучасному етапі переходу на модель сталого 
розвитку в умовах державної реформи децентраліза-
ції особливого значення набуває процес трансформа-
ції економічної системи з урахуванням екологічного 
фактору, що базується на раціональному використанні 
природних ресурсів та екологізації процесів виробни-
цтва та економіки загалом.

На думку Л.Г. Мельника, О.І. Мельник та І.М. Бур-
лакової [3, с. 139], «під екологізацією економіки слід 
розуміти цілеспрямований процес перетворення еко-
номіки, зорієнтований на зменшення інтегрального 
екодеструктивного впливу процесів виробництва та 
споживання товарів і послуг у розрахунку на одиницю 
сукупного суспільного продукту».

Формулювання цілей статті. Метою статті є фор-
мування підходів до розуміння сутності поняття «еко-
лого-орієнтований проект», розробка моделі управ-
ління еколого-орієнтованими проектами, комплексна 
оцінка ефективності їх упровадження.

Виклад основного матеріалу. Фактично екологі-
зація реалізується завдяки вжиттю системи організа-
ційних заходів, впровадженню екологічних інновацій, 
зміні структури сфери виробництва та попиту спожи-
вачів, технологічній конверсії, раціональному підходу 
до природокористування тощо [3, с. 139].

Трансформація системи господарювання на основі 
впровадження нових екологічних принципів, що відпо-
відають завданню збереження навколишнього серед-
овища, неможлива без упровадження еколого-орієн-
тованих проектів. Проте слід зауважити, що сьогодні 
не існує чіткого розмежування проектів з урахуван-
ням екологічного імперативу. Маємо констатувати, 
що здебільшого під еколого-орієнтованим проектом 
розуміють природоохоронні (екологічні) проекти, які, 

зрештою, генерують відповідні екологічні блага. Еко-
логічні блага, а саме екологічні товари, види діяль-
ності, послуги, розглядаються як складові суспільних 
благ і мають низку характерних рис [7, с. 89]:

1) за своєю сутністю екологічні блага є загально-
доступними, адже вони були створені в природному 
середовищі без застосування людських ресурсів у про-
цесі їх формування;

2) унікальність екологічних благ пояснюється від-
сутністю повноцінних замінювачів серед благ антро-
погенного походження;

3) більшість екологічних благ за своєю природою 
не здатна здійснювати розширене відтворення, тоді як 
людина (споживач) має можливість прискорити або 
уповільнити процес відтворення незначної кількості 
ресурсів;

4) значна частина екологічних благ є вичерпною 
в результаті антропогенної діяльності, що зумовлює 
створення відповідних органів контролю у сфері їх 
видобування та споживання;

5) неможливість застосування до частини екологіч-
них благ (атмосферне повітря, випромінювання, клі-
мат) ринкового підходу до формування ціни, що пояс-
нюється їх неподільністю.

На основі вищезазначених характеристик Г.Ф. Юсу-
пова запропонувала класифікацію економічних благ 
(табл. 1).

У контексті зазначеного саме економічна складова 
дає змогу розрізнити екологічні та еколого-орієнтовані 
проекти. Еколого-орієнтований проект за своєю сут-
ністю є симбіозом комерційного та природоохоронного 
проекту, оскільки його реалізація спрямована не лише 
на отримання комерційної вигоди, але й на поліпшення 
певних соціальних та екологічних показників, а саме 
зниження антропогенного і техногенного навантажень 
на природне середовище, підвищення якості спожи-
вання ресурсів, рівня життя населення та покращення 
ефективності суспільного виробництва.

Таблиця 1
Класифікація економічних благ

1 За характером 
споживання

– суспільні (перебувають у вільному доступі для усіх членів суспільства);
– приватні (права на використання належать окремим споживачам);
– колективні (відрізняються від суспільних тим, що можуть бути використані всіма членами 
суспільства вибірково)

2 За територіальною 
приналежністю

– міжнародні (екологічні блага, під час виробництва та споживання яких неможливим є 
встановлення фізичних кордонів);
– національні (блага, що виробляються та споживаються в межах конкретної національної 
економіки);
– локальні (екологічні блага, що виробляються та споживаються в межах певної 
адміністративної території)

3 За економічною 
складовою

– економічні (блага, що є об’єктом або результатом економічної діяльності);
– неекономічні (є загальнодоступними та надаються в достатній кількості для повного 
задоволення людських потреб без участі людини в їх створенні та розподілі)

4 За спроможністю 
до відновлення

– вичерпні, які поділяються на відновлювані, тобто ресурси, що за певних умов мають 
здатність відтворюватися, та невідновлені, тобто ресурси, які не здатні відновлюватися, їх 
вичерпність пояснюється кількістю запасів та інтенсивністю їх використання;
– невичерпні

5 За потребою в 
розподілі

– конкурентні (блага, користування якими заважає іншим користуватися благами);
– неконкурентні (блага, якими може користуватися будь-хто, не заважаючи при цьому іншим 
(повітря, сонячне тепло))

6 За критерієм 
замінності

– замінні (деякі види сировини, палива);
– незамінні (вода, повітря, сонячне світло)

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [7, с. 91–94]
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Еколого-орієнтовані проекти можна поділити на 
традиційні, що базуються на основі застосування 
традиційних підходів до використання технологій 
для організації природоохоронних заходів, та інно-
ваційні, що базуються на впровадженні екологічних 
інновацій [8, с. 86].

Слід зазначити, що комерційний аспект еко-
лого-орієнтованих проектів слід розглядати в кон-
тексті поняття «екологічно орієнтовані інвестиції». 
Зокрема, Н.М. Андрєєва та С.К. Харічков розгля-
дають еколого-орієнтовані інвестиції як види май-
нових та інтелектуальних цінностей, що є складо-
вими господарської діяльності та спрямовані на 
зниження та ліквідацію негативного антропоген-
ного впливу на навколишнє середовище, збере-
ження, поліпшення та раціональне використання 
пpиpодно-pесуpсного потенціалу територій, забез-
печення екологічної безпеки країни, внаслідок чого 
досягаються екологічні, соціальні, економічні та 
політичні результати [1].

Специфічною особливістю еколого-орієнтова-
них проектів є той факт, що розрахунок економічного 
ефекту без урахування екологічного та соціально імпе-
ративу не є об’єктивним (рис. 1).

 

Економічний 
ефект 

Екологічний 
ефект

Соціальний 
ефект

Еколого-орієнтовані 
проекти

Рис. 1. Ефект від впровадження  
еколого-орієнтованих проектів

Згідно з традиційним підходом до економічного 
аналізу проекту, що базується на різниці між витра-
тами та вигодами, проект вважається ефективними, 
якщо вигоди (В) перевищують витрати (І):

B I− >� 0                               (1)
Оцінювання еколого-орієнтованих проектів озна-

чає, що в аналіз слід також ввести екологічні (ВЕ) та 
соціальні (ВС) показники. Тоді нерівність «вигоди – 
витрати» трансформується так:

( )B B B IÊ Å Ñ+ + − >� � �0 .                    (2)
Соціальний та екологічний ефект від реалізації 

еколого-орієнтованих проектів розглядається в більш 
широкому часовому вимірі.

Еколого-економічна оцінка ефективності проектів 
в такому разі може розглядатися як різниця між дохо-
дами та вкладеними інвестиціями з урахуванням суми 
відвернутого економічного збитку від екологічних 
порушень, оскільки запобігання негативних наслідків 
вжитих заходів зазвичай обходиться дешевше, ніж їх 
компенсація:
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де Ltn  – відвернутий економічний збиток від еколо-
гічних порушень;

Вt – доходи t-го року;
It – витрати t-го року;
r – ставка дисконту;
Т – тривалість проекту.
На основі вищезазначеного під еколого-орієнто-

ваним проектом слід розуміти комплекс планомірних 
заходів у взаємопов’язаних за ресурсами, термінами 
виконання та виконавцями робіт, одним із завдань яких 
є створення екологічних благ, спрямованих на досяг-
нення економічного, природоохоронного та суспіль-
ного ефекту.

В умовах соціально-економічного розвитку регіо-
нів виникає потреба розроблення системи управління 
еколого-орієнтованими проектами в межах конкретної 
адміністративно-територіальної одиниці.

Згідно з проектом Стратегії сталого розвитку Укра-
їни до 2030 року [4, с. 8] нами були виділені такі клю-
чові принципи, що мають забезпечити процес фор-
мування системи управління еколого-орієнтованими 
проектами території:

1) належне врядування, що має на меті забезпе-
чення ефективності та результативності управлін-
ського процесу, відкритості та відповідальності його 
учасників; сприяння переходу до спільного прийняття 
та реалізації управлінських рішень;

2) участь громадськості, що забезпечить безпо-
середню участь громадян в розробленні та прийнятті 
управлінських рішень;

3) участь представників бізнесу та соціальних 
партнерів задля створення соціального діалогу, запро-
вадження корпоративної соціальної та екологічної від-
повідальності і державно-приватного партнерства;

4) застосовування процедур оцінювання впливу на 
довкілля та стратегічного екологічного оцінювання зі 
вжиттям превентивних заходів щодо охорони навко-
лишнього середовища.

На підставі поняття «управління екологічним про-
ектом» [5, с. 164] та сформованого раніше поняття 
«еколого-орієнтований проект» [2, с. 24] процес управ-
ління еколого-орієнтованим проектом слід розглядати 
як сукупність взаємопов’язаних дій та операцій з отри-
мання визначеного проектом еколого-орієнтованого 
результату, а саме створення екологічних благ, спря-
мованих на досягнення економічного, екологічного 
та соціального ефекту, що визначається поліпшенням 
стану навколишнього природного середовища неза-
лежно від конкретної прикладної сфери та життєвого 
циклу проекту відповідно до його місії.

За таких умов цільова ефективність еколого-орієн-
тованого проекту (Ец), окрім економічного, екологіч-
ного, соціального критеріїв його оцінювання, також 
повинна формуватися на показниках ефективності 
процесу управління проектом:

E f E E E Eö åêîíîì åêîëîã ñîö ìåíåäæ= ( ), , ,� � ,           (4)
де Ееколог – ступінь досягнення екологічної ефектив-

ності проекту;
Ееконом – ступінь досягнення економічної ефектив-

ності проекту;
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Есоц – ступінь досягнення соціальної ефективності 
проекту;

Еменедж – ефективність процесу управління проектом.
При цьому модель управління еколого-орієнтова-

ним проектом передбачає поєднання двох управлін-
ських циклів, а саме управління проектом за одно-
часного вирішення окреслених екологічних завдань 
(рис. 2).

На наш погляд, для формування інтегрованої моделі 
ефективності управління еколого-орієнтованими про-
ектами в контексті сталого розвитку території доцільно 
використовувати метод 5E2A, який складається із 
сукупності показників, шо інтегруються в єдину сис-
тему: efficiency (ефективність), effectiveness (результа-
тивність), earned value (освоєний об’єм), ethics (етика), 
ecology (екологія), а також accountability (підзвітність), 
acceptability (прийнятність). Набір показників для оці-
нювання еколого-орієнтованого проекту може бути 
представлений у вигляді такої моделі [5, с. 164]:
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де Е1 – ефективність використання ресурсів у про-
ектах, що може бути визначена як відношення ефекту 
від проекту вигід до витрачених ресурсів;

Е2 – результативність, що базується на задоволенні 
потреб зацікавлених сторін до та після проекту;

Е3 – освоєний об’єм;
Е4 – дотримання етичних норм в контексті принци-

пів соціальної відповідальності;
Е5 – екологічність та рівень екологічної безпеки;
А1 – надійність, яка може бути визначена рівнем від-

повідальності керівників проекту за його результати;
А2 – допустимість у вартісних показниках проекту;
e e a ai i i i
− + − +, �  – межі зміни показників.

Висновки. На підставі вищезазначеного ми дійшли 
висновку, що вирішальним аспектом для подальшого 
комплексного розвитку країни є реалізація стратегії 
сталого розвитку, а саме впровадження еколого-орієн-
тованих проектів в усі сфери людської діяльності, що 
відповідають вимогам функціювання системи «при-
рода – людина – суспільство». Окремим місцем в реа-
лізації цієї стратегії є впровадження еколого-орієнто-
ваних проектів на принципах соціально-екологічної 
відповідальності бізнесу. З огляду на це до найважли-
віших завдань, які потребують вирішення, слід відне-
сти зміну екологічної стратегії і тактики, підвищення 
ефективності управління екологічними аспектами 
діяльності підприємств, впровадження інноваційних 
еколого-орієнтованих технологій, реалізацію програм 
впровадження освіти для сталого розвитку як інстру-
мента соціалізації особистості, її адаптації до життя в 
урбанізованому середовищі в умовах розвитку грома-
дянського, інформаційного, відкритого суспільства.
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Рис. 2. Модель управління еколого-орієнтованими проектами
Джерело: розроблено на основі джерела [6, с. 200]
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Боцула О.І. Сучасні проблеми обліку та використання земель лісогосподарського призначення в 
Україні. У статті обґрунтовано місце та особливий правовий режим земель лісогосподарського призначення 
серед їх інших категорій. На основі аналізу чинного законодавства встановлено необхідність виключення 
земель з поняття лісу з юридичної точки зору задля чіткого правового врегулювання цих категорій. Ви-
значено особливості виділення цих земель в окрему категорію, а саме проростання на їх території лісової 
рослинності, ведення лісового господарства, зокрема шляхом здійснення відтворення лісів, підвищення їх 
продуктивності, якісного складу та збереження біорозмаїття. Проведені дослідження сучасного стану еко-
лого-економічної оцінки земель лісогосподарського призначення за допомогою такого інструментарію, як 
SWOT-аналіз, дали змогу виявити слабкі та сильні сторони, можливості й загрози.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, лісове господарство, методологія, екологічні 
збитки, рента.

Боцула А.И. Современные проблемы учета и использования земель лесного фонда в Украине. 
В статье обоснованы место и особый правовой режим земель лесного фонда среди их других катего-
рий. На основе анализа действующего законодательства установлена необходимость исключения земель 
из понятия леса с юридической точки зрения с целью четкого правового регулирования этих категорий. 
Определены особенности выделения этих земель в отдельную категорию, а именно прорастание на их 
территории лесной растительности, ведение лесного хозяйства, в том числе путем осуществления вос-
производства лесов, повышения их производительности, качественного состава и сохранения биоразно-
образия. Проведенные исследования современного состояния эколого-экономической оценки земель лес-
ного фонда с помощью такого инструментария, как SWOT-анализ, позволили выявить слабые и сильные 
стороны, возможности и угрозы.

Ключевые слова: земли лесного фонда, лесное хозяйство, методология, экологический ущерб, рента.
Botsula O.I. Modern problems of accounting and use of land for forestry in Ukraine. The article substanti-

ates the place and special legal regime of the lands of forestry among other categories. On the basis of the analysis 
of the current legislation, it was established that land should be excluded from the notion of forest from the legal 
point of view in order to clearly define the legal regulation of these categories. The features of the land allocation in 
a separate category, namely sprouting on their territory of forest vegetation, forest management, including through 
restoration of forests, increasing their productivity and the quality of the conservation of biodiversity. The research 
of the current state of the ecological-economic assessment of forestry lands with the help of such tools as SWOT-
analysis has made it possible to identify the weaknesses and strengths, opportunities and threats.

Key words: forestry land, forestry, methodology, environmental damage, rent.


