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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні все більшої актуальності набирає питан-

ня загострення проблеми збереження світового ресур-
сного потенціалу, так як її економіка характеризуєть-
ся високим рівнем ресурсо- та енергомісткості галузей,
зношеності обладнання та низьким рівнем впроваджен-
ня інноваційних технологій. Впровадження екологічних
платежів та правильне їх адміністрування стимулює
суб'єктів господарювання до оновлення виробничо-тех-
нічної бази, впровадження безпечних технологій, тим
самим зменшує шкідливий вплив на довкілля. Акту-
альність дослідження полягає у необхідності вивчення
проблеми практики внесення підприємствами ресурсних
платежів задля покращення екологічної ситуації та збе-
реження природних ресурсів у державі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питання ресурсних платежів займа-

лись такі дослідники, як О.О. Веклич [5], Б.М. Данили-
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Масштаби збитку навколишнього природного середовища мають вирішальне значення для впровад-
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пред'явлених екологічних платежів, запропоновано напрями покращення в даній сфері.

The extent of damage to the environment are crucial for the implementation of effective taxation policy for
pollution and the provision of harm to the environment. One of the most effective instruments of environmental
regulation international community considers resource payments, who are relatively new to the national tax
systems and are constantly improving. In this article, the essence of the resource payments and their value in the
tax system of the State, the role of taxation in solving problems of rational nature management, reviewed and
disclosed fiscal and stimulating aspects of resource payments, the analysis of the dynamics and structure of
payment resource payments in Ukraine and reviewed the General state of environmental security in Ukraine,
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шин [1], О.Ф. Балацький [2], К.Г. Гофман [3], С.І. Доро-
гунцов [1], М.Ф. Реймерс [4] та інші. Водночас, дослід-
ження ресурсних платежів, попри публікації з даної
проблематики, все ще залишається логічно незаверше-
ним.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгpунтування теоpетичних, методичних і

пpактичних аспектів підвищення pезультативності та
удосконалення функціонування ресурсних платежів в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виникнення ресурсних платежів сягає ще часів Древ-

нього Єгипту та Античної Греції, але і досі в наш час є
cкладною ситуація з розробкою категорії ресурсних
платежів. Проблеми дослідження та наукового аналізу
природи ресурсних платежів залишаються в стороні від
основних напрямів творчих пошуків української науки.
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Глибинні, монографічні праці, які б зачіпали
фундаментальну економічну природу даного
виду платежів, відсутні. В таблиці 1 показано
наукові підходи до визначення поняття "ре-
сурсні платежі".

Отже, в науці немає єдиної думки щодо ви-
значення ресурсних платежів. Дослідивши на-
укові підходи щодо цього визначення пропо-
нуємо власне: ресурсні платежі — загальнообо-
в'язкові платежі, встановлені законодавчим ор-
ганом і забезпечені державним примусом, що
сплачуються фізичними та юридичними особа-
ми за здійснення спеціального природокорис-
тування, з метою, стимулювання раціонально-
го використання природних ресурсів та дотри-
мання екологічних вимог господарювання.

Ресурсні платежі є одним з найважливіших
економічних інструментів податкового регулю-
вання економіки і можуть сприяти чи пере-
шкоджати зростанню благополуччя держави.
Вони не тільки одна з форм доходів держави, а
й використовуються державною владою в
якості одного з важелів в економіці. Виділимо
такі види ресурсних платежів (рис. 1).

На сьогодні проблема охoрoни навколиш-
нього природного середовища і раціонального
викoристання природних ресурсів переросла в одну з
найважливіших глoбальних проблем сучасності. Від неї
залежить основа існування людськoго суспільства.
Цілком очевидно, що її вирішення можливе лише за
умови oб'єднання зусиль міжнародного співтовариства,
коли охорона навколишньогo природного середовища
стане однією з найважливіших функцій усіх без винят-
ку держав [21, с. 46].

Система оподаткування господарської діяльності,
пов'язаної з експлуатацією природних ресурсів, покли-
кана виконувати дві ключові функції (рис. 2).

Система стимулювання спрямована на еко-
логізацію всіх стадій відтворення, а тому і на
підвищення ефективності суспільного вироб-
ництва [15, с. 12—13]. Оскільки, у структурі
державного механізму, економічне стимулю-
вання природоохоронної діяльності включає
два аспекти — зацікавленість і відповідальність,
воно має створити умови, за яких економічно
вигідно дотримуватися встановлених екологі-
чних регламентацій і обмежень, не зменшуючи
свободи підприємництв.

Україна є однією з перших серед держав
колишнього Радянського Союзу, яка в законо-
давчому порядку почала реалізацію концепції
платного природокористування. Розглянемо
динаміку сплати ресурсних платежів в Україні
(табл. 2).

Аналіз таблиці свідчить, що фіскальний ас-
пект ресурсних платежів в Україні покращуєть-
ся, оскільки з кожним роком плата за ресурсні
платежі росте, екологічні платежі за 2012 р. станов-
лять 2028,6 млн грн., що на 38,6 млн грн. більше ніж в
2011 р., та на 962,7 млн грн. більше аніж в 2008 р., збір
за користування радіочастотним ресурсом України в
2012 р. становив 830,7 млн грн., що показує ріст в по-
рівнянні з 2008 р., в якому він складав лише 90 млн грн.,
стрімке зростання як ми бачимо, стався у 2011 р. 759,9
млн грн., що на 609,1 більше аніж в 2010 р. (148,8 млн
грн.), рентна плата за нафту, природний газ і газовий
конденсат, що видобуваються в Україні теж має тен-
денцію до зростання, оскільки в 2008 р. вона станови-
ла 6981,8 млн грн., а в 2012 р. уже 14098,2 млн грн. Збір
за спеціальне водокористування теж збільшився, але
не на багато порівняно з попередніми показниками, так
в 2008 р. — 562,4 млн грн., а в 2012 р. — 580,2 млн грн.,
але це менше аніж у 2009—2010 рр. (709,0 млн грн. та
770,6 млн грн. відповідно), а от збір за спеціальне ви-

користання лісових ресурсів має тенденцію до зниження,
оскільки в 2008 р. він становив 120,2 млн грн., а в 2012 р.
лише 95,5 млн грн. Плата за користування надрами зрос-
ла з 897,2 млн грн. в 2008 р. до 1518,9 млн грн. в 2012 р.
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ для споживачів усіх форм власності змен-
шився в 2012 р. (2398,2 млн грн.) порівняно з 2008 р.
(3607,4 млн грн.), але ми бачимо збільшення на 577,9 млн
грн. в порівнянні з 2011 р (1820,3 млн грн.). В загально-
му ми бачимо позитивну ситуацію, оскільки ресурсні

Таблиця 1.  Наукові підходи до визначення поняття
"ресурсні платежі"

Джерело: розробка автора.

Рис. 1. Види ресурсних платежів

Джерело: побудовано автором на основі [6].

Рис. 2. Функції ресурсних платежів

Джерело: побудовано автором.
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платежі мають тенденцію до зростання, так як в 2008 р.
показник становив 13324,3 млн грн., а в 2012 р. уже
21550,9 млн грн., таким чином, ми бачимо зростання, яке
становило 8226,6 млн грн.

Аналізуючи структуру ресурсних платежів, мож-
на сказати, що у 2008 р. найбільшу частку займає збір
у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на при-
родний газ для споживачів усіх форм власності, що
становить 48,45 %, за ним іде рентна плата за нафту,
природний газ і газовий конденсат що видобувають в
Україні — 14,82 %, наступним є екологічний податок,
який становить 14,31 %, далі йдуть плата за користу-
вання надрами, збір за спеціальне використання води,
що в структурі займають 12,05 % та 7,55 % відповід-
но, а найменшу питому вагу у займають збір за спец-
іальне використання лісових ресурсів та збір за ко-
ристування радіочастотним ресурсом, що складають
1,61 % та 1,21 % відповідно. А ось у 2012 р. в порівнянні
з 2008 р. ситуація дещо змінилась. Так, найбільшу ча-
стину в структурі ресурсних платежів займає, як і у
2008 р., збір у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм
власності, що становить 31,72 %, але це значно менше
аніж в 2008 р., екологічний податок збільшився май-
же у двічі і в 2012 р. склав 26,83 %, за ним іде плата за
користування надрами, яка теж зросла і становить
20,09 %, збір за користування радіочастотним ресур-
сом та збір за спеціальне водокористування склада-
ють 10,99 % та 7,68 % відповідно, а найменшу частку в
структурі ресурсних платежів займають, рентна пла-
та за нафту, природний газ і газовий конденсат що
видобуваються в Україні та збір за спеціальне вико-
ристання лісових ресурсів, які становлять 1,44 % та
1,26 % відповідно.

Загальний стан екологічної без-
пеки в Україні є досить складним: ан-
тропогенне і техногенне навантажен-
ня на навколишнє природне середо-
вище в кілька разів перевищує
відповідні показники розвинутих
країн світу, тривалість життя стано-
вить у середньому близько 66 років
(у Швеції — 80, у Польщі — 74) [22].

На низький рівень екологічної
безпеки в державі вказує низький
індекс якості довкілля (Environmental
Performance Index) [23], визначений
фахівцями Єльського університету,
згідно з яким у 2012 році Україна по-
сіла 102 позицію серед 132 країн
світу.

Все це обумовлює необхідність
розв'язання проблем, пов'язаних із
підвищенням рівня екологічної без-
пеки суспільства.

Згідно з даними державної служ-
би статистики України [24], в Україні в атмосферне по-
вітря щорічно викидається понад 6 млн т шкідливих ре-
човин та вуглекислого газу. Щільність цих викидів у роз-
рахунку на 1 км2 території країни становить 10,7 т
шкідливих речовин, а на душу населення — 140,2 кг.
Понад 61 % забруднювальних речовин припало на ста-
ціонарні джерела забруднення промислових
підприємств. Такі обсяги викидів забруднювальних ре-
човин в атмосферне повітря становлять загрозу для на-
селення і природного середовища [22].

Потрібно наголосити, що зниження рівня виробниц-
тва не приводить до відповідного зниження рівня ви-
кидів у довкілля. Окрім викидів промислових об'єктів,
найбільш істотним забруднювачем повітря є автомобілі.
З кожним роком росте концентрація забруднювальних
речовин у повітрі, де 50—70 % становлять відпрацьовані
гази великих міст України.

Податковий кодекс України передбачає введення
екологічного податку на заміну зборам за забруднення
природнього середовища і збільшення ставки податку
за викиди забруднювальних речовин стаціонарними
джерелами у 3,6 рази, за скидання забруднювальних
речовин — у 4,8 рази, за розміщення відходів — у се-
редньому у 8,1 рази. Введення цих норм стимулює ви-
робників до впровадження природоохороних техно-
логій і впливає на підвищення рівня екологічної безпеки
держави. Показовою є тенденція до зростання в Україні
пред'явлених екологічних платежів яку ми спостерігає-
мо в таблиці 3.

Аналізуючи дані таблиці 3, ми бачимо, що сплата
екологічних платежів має позитивну тенденцію, тобто
зростає, а саме: екологічний податок за 2012 р. стано-
вив 2028,6 млн грн., що на 963,3 млн грн. більше порівня-
но з 2008 р. (1065,3 млн грн.), плата за викиди в атмос-

ферне повітря забруднюючих ре-
човин теж збільшується з 627,7
млн грн. в 2008 р. до 1386,8 млн грн.
в 2012 р., плата за скиди забруд-
нюючих речовин безпосередньо у
водні об'єкти також показує зро-
стання в 2012 р. (74,3 млн грн.) в
порівнянні з 2008 р. (69,7 млн грн.),
але показує менші показники аніж
в 2010—2009 рр. (93,7 млн грн., 88
млн грн. відповідно). Плата за роз-
міщення відходів у спеціально
відведених місцях чи об'єктах має
виключно зростаючу тенденцію,
оскільки в усіх роках ми бачимо
збільшення показника від 368,5
млн грн. в 2008 р. до 567,5 млн грн.
в 2012 р. Частка фактично сплаче-

Ресурсні платежі 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 

Екологічний податок 1065,3 1198,7 1361,2 1990,0 2028,6 

Збір за користування радіочастотним ресурсом 

України 
90 91 148,8 757,9 830,7 

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий 

конденсат, що видобуваються в Україні 
6981,8 6148,0 7241,3 13255,7 14098,2 

Збір за спеціальне водокористування 562,4 709,0 770,6 511,8 580,8 

Збір за спеціальне використання лісових 
ресурсів 

120,2 174,5 147,9 86,9 95,5 

Плата за користування надрами 897,2 1415,4 1626,5 1908,3 1518,9 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на природний газ для споживачів усіх 
форм власності 

3607,4 762,6 1453,0 1820,3 2398,2 

Всього 13324,3 10499,2 12629,3 20330,9 21550,9 

 

Таблиця 2. Динаміка сплати ресурсних платежів в Україні
у 2008—2012 рр., млн грн.

Джерело: власні розрахунки на основі [16; 17; 18; 19; 20].

Показник 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 

Пред'явлено екологічний податок за: 1065,3 1198,7 1361,2 1990 2028,6 

 викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин 

627,1 702,2 795,9 1438,1 1386,8 

 стаціонарними джерелами забруднення 563,1 634,6 716,8 1256,4 1271,9 

 пересувними джерелами забруднення 64 67,6 79,1 181,7 114,8 

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об'єкти 

69,7 88 93,7 60,3 74,3 

розміщення відходів у спеціально відведених 
місцях чи об'єктах  

368,5 408,5 471,6 491,6 567,5 

Пред'явлено штрафні санкції 6,1 10,9 147,5 132,8 19,3 

Частка фактично сплаченого екологічного 
податку до загальної суми пред'явленого, % 

97,8 92,4 90,3 91,7 95,2 

Таблиця 3. Динаміка пред'явлених екологічних платежів
за 2008—2012 рр. (млн грн.)

Джерело: побудовано автором на основі [21].
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ного екологічного податку до за-
гальної суми пред'явленого в 2008 р.
становила 97,8 %, а в 2012 р. дещо
менше — 95,2 %. Пред'явлено
штрафних санкцій найбільше в 2012
р. 147,5 млн грн., потім по спаданню
в 2011 р. — 132,8 млн грн., в 2012 р.
— 19,3 млн грн., в 10,9 млн грн., і най-
менше штрафні санкції було пре-
д'явлено в 2008 р. — 6,1 млн грн.

Проаналізуємо викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря в Україні за
2008—2012 рр. (табл. 4).

Аналізуючи дані таблиці 4 помітно, що в цілому в
Україні за останні роки спостерігалося зменшення за-
гального обсягу викидів в атмосферне повітря забруд-
нюючих речовин. Так, за період з 2008 по 2012 рр. вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ста-
ціонарних джерел зменшились на 389,2 тис. т або на 5,7
%. Стаціонарними джерелами забруднення в Україні у
2012 р. було викинуто 4335,3 тис. т шкідливих речовин,
це на 189,6 тис. т менше, ніж у 2008 р. Автотранспорт,
тобто пересувні джерела забруднення — один з най-
більших забруднювачів атмосферного повітря в Україні,
ним у 2012 р. було викинуто в атмосферне повітря 2485,8
тис. т забруднюючих речовин, що є менше аніж в 2008 р.
(2685,4 тис. т). Причиною зниження є скорочення об-
сягів виробництва підприємствами та впровадження за-
ходів по зниженню викидів, а саме екологічних платежів.

Екологічну ситуацію в Україні станом на 2013 р.
можна вважати вкрай несприятливою. Індекс екологіч-
ного виміру сталого розвитку — інтегральний показник,
що характеризує екологічне здоров'я людей та життє-
здатність екосистем, у нашій країні становить 0,287, що
відповідає 87 місцю зі 106 найбільших країн світу (лідер
— Швейцарія з індексом 0,914, аутсайдер — Узбеки —
стан з індексом 0,081) [25].

Україна значно відстає в розвитку ресурсного опо-
даткування від своїх "сусідів". Так, за 3 річний період
їхня частка в структурі акумульованих податків зросла
лише на 1 % досягнувши позначки в 3,7 %. Показники
майже в 2 рази менші від "бідної" на природні копалини
Латвії, яка за це й же період збільшила їхню частку в
податкових надходженнях на 2,5 %.

Оцінка системи екологічного оподаткування як
складової ресурсних платежів в Україні з позицій ви-
конання екологічним податком фіскальної та стимулю-
ючої функцій дозволяє стверджувати таке: потенціал
фіскальної функції не реалізований. Згідно з Додатком
1 до Закону України "Про державний бюджет України
на 2013 рік" від 06.12.2012 р. № 5515-VI, надходження з
екологічного податку заплановані всього в обсязі близь-
ко 0,5 % від загального обсягу податкових надходжень;
стимулююча функція не виконується. За різними дани-
ми, до 95 % промислового виробництва в Україні
здійснюється в межах застарілих III i IV технологічних
укладів, енергоємність ВВП у 2,5 разу більша, ніж у се-
редньому у світі, і у 4 рази більша за середню по ЄС [25].

Основними причинами невиконання екологічним
податком жодної зі своїх функцій в Україні є як обме-
жене коло об'єктів оподаткування, що не охоплює цілий
ряд потужних джерел техногенного забруднення дов-
кілля, так і мізерні ставки екологічного податку, які у
багатьох випадках є на один — два порядки нижчими,
ніж у розвинених країнах [25].

Вдосконалення стимулюючої та фіскальної функцій
ресурсних платежів досягається через екологічне опо-
даткування. У сфері використання природних ресурсів
Україна має можливості для підвищення ефективності
справляння ресурсних платежів, виникає необхідність
у побудові в країні системи екологічного оподаткуван-
ня, яка гарантуватиме якісне виконання екологічними
податками всіх їхніх функцій, це означає, що екологічні
податки в Україні мають: виконувати фіскальну функ-

цію — сприяти наповненню як спеціального, так і за-
гального фондів державного бюджету на рівні розви-
нених країн світу; сприяти поліпшенню екологічної си-
туації до рівня розвинених країн світу через реалізацію
принципу "забруднювач платить", що означає фінансо-
ву мотивацію знижувати забруднення довкілля; стиму-
лювати платників знижувати негативний вплив на дов-
кілля, упроваджуючи екологічно чисті, ресурсо- та
енергозберігаючі технології; бути простими щодо дек-
ларування та сплати, цьому сприятиме максимальне
спрощення процедур адміністрування та розширення
кола податкових агентів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Виходячи з вищесказаного, основними напряма-

ми реформування системи ресурсних платежів по-
винні стати: стимулювання використання ресурсозбе-
рігаючих технологій для збереження та повноцінно-
го відтворення природних ресурсів; забезпечення
цільового використання сум мобілізованих ресурсних
платежів; запровадження штрафів за нецільове вико-
ристання природних ресурсів; розширення переліку
оподатковуваних природних ресурсів; підвищення
ставок по деяким видам ресурсних платежів; запро-
вадження платежів за монополізацію природних ре-
сурсів.

Література.
1. Природно-ресурсний потенціал сталого розвит-

ку України / [Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщен-
ко В.С. та ін.]. — К.: РВПС України, 1999. — 716 с.

2. Методы решения экологических проблем: моно-
графия / Балацкий О.Ф., Кислий В.Н., Швиндина А.А. и
др. / Под ред. Л.Г Мельника, Е.В. Шкарупы. — Сумы:
Изд-во СГУ, 2010. — Вип. 3. — 663 с.

3. Гофман К.Г. Экономика природопользования
(из научного наследия). — М.: Эдиториал УРСС, 1998.
— 272 с.

4. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-
справочник. — М., 1992. — 319 с.

5. Веклич О.О. Сучасні тенденції фінансового за-
безпечення природоохороної діяльності в Україні /
О.О. Веклич // Фінанси України. — 2009. — № 11. — С.
20—34

6. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур'єр.
— № 2456-VI. — 2010. — 8 липня.

7. Драган І.В. Узгодження еколого-економічних
інтересів у системі державного регулювання сфери при-
родокористування / І.В. Драган // Національне госпо-
дарство України: теорія та практика управління: [зб.
наук. пр.] / Державна установа "Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку Націо-
нальної академії наук України". — К.: ДУ ІЕПСР НАН
України, 2013. — С. 155—160.

8. Березовский П. В. Экономическая оценка вторич-
ных минеральных ресурсов / Санкт-Петербургский го-
сударственный горный институт (технический универ-
ситет). — СПб., 2006. — 163 с.

9. Дмитриевский Ю.Д. Природоресурсные платежи
и их количественная оценка / Ю.Д. Дмитриевский //
Изв. ВГО — 2009. — Вып. 1. — С. 41—47.

Показник 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 

 викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин  

7210,3 6442,9 6678,0 6877,3 6821,1 

 стаціонарними джерелами забруднення 4524,9 3928,1 4131,6 4374,6 4335,3 

 пересувними джерелами забруднення 2685,4 2514,8 2546,4 2502,7 2485,8 

Таблиця 4. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні
за 2008—2012 рр. (тис. т)

Джерело: побудовано автором на основі [21].



100 www.economy.in.ua

Економiка та держава № 12/2014

10. Клочков В.А. Определение природно-ресурсно-
го потенциала территории как элемент оптимизации
природопользования / В.А. Клочков // Территориаль-
ная организация общества и управление в регионах.
Воронеж. — 1996. — С.107—109.

11. Назаркевич І.Б. Значення ресурсних платежів у
системі оподаткування України // І.Б. Назаркевич //
Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вип. 3. — С.
183—187.

12. Європейське екологічне агентство [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.eea.europa.eu/
data-and-maps

13. Веклич О.О. Економічний механізм екологічно-
го регулювання в Україні. — К.: Український інститут
досліджень навколишнього середовища і ресурсів. —
2003. — 88 с.

14. Богачёв В. Необходимость повышения экологи-
ческой безопасности в Украине / В. Богачёв // Еко-
номіст. — 2008. — № 9. — С.14—16.

15. Державний бюджет України на 2008 р. [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.nau.ua/
doc/?uid=1146.4.13&nobreak=1

16. Державний бюджет України на 2009 р. [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.liga-
zakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080835.html

17. Державний бюджет України на 2010 р. [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.liga-
zakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102154.html

18. Державний бюджет України на 2011 р. — Режим
доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
T102857.html

19. Державний бюджет України на 2012 р. [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://real-eco-
nomy.com.ua/publication/117/723.html

20. Статистичний щорічник України за 2012 рік. Дер-
жавна служба статистики України. — К., 2013. — 552 с.

21. Костель М.В. Дослідження еколого-економічних
інтересів та вирішення завдань екологічної економіки /
М. Костель // Механізм регулювання економіки. — 2006.
— №4. — С. 4—48.

22. Про Основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики України на період до 2020 року: За-
кон України від 21.12.2010 №2818-VI [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2818-17

23. Индекс экологической эффективности — инфор-
мация об исследовании [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://environmental-performance-index/info

24. Державний комітет статистики України [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.org/

25. Світовий центр даних з геоінформатики та ста-
лого розвитку. Профілі країн [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/services/country-
profiles-visualization

References:
1. Danylyshyn, B.M. Dorohuntsov, S.I. Mischenko, V.S.

Koval', Ya.V. Novorotov, O.S. and Palamarchuk, M.M.
(1999), Pryrodno-resursnyj potentsial staloho rozvytku
Ukrainy [Natural resource potential sustainability Ukraine],
RVPS, Kyiv, Ukraine.

2. Balackij, O.F. Kislij, V.N. and Shvindina, A.A. (2010),
Metody reshenija jekologicheskih problem [Methods for the
solution of environmental problems], 3rd ed, SGU, Sumy,
Ukraine.

3. Gofman, K.G. (1998), Jekonomika prirodopol'zo-
vanija (iz nauchnogo nasledija) [Economics of Nature (from
the scientific heritage)], Jeditorial URSS, Moscow, Russia.

4. Rejmers, N.F. (1992), Prirodopol'zovanie: slovar'-
spravochnik [Nature Management: Glossary of], Moscow,
Russia.

5. Veklych, O.O. (2009), "Modern trends of financial
provision of environmental activities in Ukraine", Finansy
Ukrainy, vol. 11, pp. 20—34.

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of
Ukraine "The Budget Code of Ukraine", Uriadovyj kur'ier,
vol. 131.

7. Drahan I.V. (2013), "Reconciliation of environmental
and economic interests in the system of state regulation of
environmental management", Natsionalne gospodarstvo
Ukrainy: teoriya ta praktyka upravlinnya, pp. 155—160.

8. Berezovskij, P.V. (2006), Jekonomicheskaja ocenka
vtorichnyh mineral'nyh resursov [Economic evaluation of
secondary mineral resources], SPB, St. Petersburg, Russia.

9. Dmitrievskij, Ju.D. (2009), "Natural resource pay-
ments and quantitative assessment", vol. 1, pp. 41—47.

10. Klochkov, V.A. (1996), "Determination of the
natural resource potential of the area as part of the
optimization of natural resources", Territorial'naja
organizacija obshhestva i upravlenie v regionah, pp. 107—
109.

11. Nazarkevych, I.B. (2012), "The value of resource
payments in the tax system of Ukraine", Naukovyj visnyk
NLTU Ukrainy, vol. 3, pp. 183—187.

12. Yevropejs'ke ekolohichne ahentstvo, [Online],
available at: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps
(Accessed 3 December 2014).

13. Veklych, O.O. (2003), Ekonomichnyj mekhanizm
ekolohichnoho rehuliuvannia v Ukraini [The economic
mechanism of environmental regulation in Ukraine],
Ukrains'kyj instytut doslidzhen' navkolyshn'oho seredo-
vyscha i resursiv, Kyiv, Ukraine.

14. Bogachjov, V. (2008), "The need to improve the en-
vironmental security in Ukraine", Ekonomіst, vol. 9, pp.
14—16.

15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of
Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2008",
available at: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.4.13&no-
break=1 (Accessed 3 December 2014).

16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of
Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2009",
available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
T080835.html (Accessed 3 December 2014).

17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2009), The Law of
Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2010",
available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
T102154.html (Accessed 3 December 2014).

18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of
Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2011",
available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
T102857.html (Accessed 3 December 2014).

19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of
Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2012",
available at: http://real-economy.com.ua/publication/117/
723.html (Accessed 3 December 2014).

20. State Statistics Service of Ukraine (2013),
"Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2012 rik",
Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

21. Kostel', M.V. (2006), "The study of ecological and
economic interests and solving problems of ecological
economics", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4,
pp. 4—48.

22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of
Ukraine "On the Basic Principles (strategy) of the State
Environmental Policy of Ukraine till 2020", available at:
http://zakon..rada.gov.ua/laws/show/2818-17 (Accessed
21 December 2010).

23. Centre for Humanitarian Technologies (2014), "The
index of the eco-efficiency — information about the study",
available at: http://environmental-performance-index/info
(Accessed 3 December 2014).

24. State Statistics Service of Ukraine, available at:
http://ukrstat.org/ (Accessed 3 December 2014).

25. World Data Center for Geoinformatics and
Sustainable Development (2013), "Country profiles",
available at: http://environmental-performance-index/info
(Accessed 3 December 2014).
Стаття надійшла до редакції 08.10.2014 р.


	96_12_2014
	97_12_2014
	98_12_2014
	99_12_2014
	100_12_2014

