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АНОТАЦІЯ 
Ніколайчук Т.О. Формування інвестиційного середовища  

економічного розвитку об’єктів природно-заповідного фонду України. ̶ 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 – Економіка. Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України. Одеса. 2021. 

 Наукове дослідження присвячено розв’язанню проблеми повʼязаної, із 

інвестиційним забезпеченням об’єктів природно-заповідного фонду України 

у системі збалансованого економіко-ефективного природокористування та їх 

місця у ринковій інфраструктурі. 

Залучення інвестиційних потоків у галузь заповідної справи є одним з 

найбільш актуальних питань сьогодення, оскільки  об’єкти природно-

заповідного фонду України (далі ̶ ПЗФ) мають значний економіко-

екологічний потенціал для розвитку інноваційних форм ведення 

господарської діяльності. Заповідні території не можна розглядати лише як 

засіб збереження та консервації природних ресурсів, оскільки завдяки 

використанню екологоорієнтованих методів управління на територіях 

об’єктів заповідного фонду, може проводитись господарська діяльність, що 

сприятиме економіко-екологічному розвитку регіону, формуванню 

інвестиційних потоків постійного характеру, підтриманню балансу між 

органами державної влади, місцевими громадами та представниками 

приватного сектору економіки.  

У роботі були поставлені та вирішені такі завдання: здійснено аналіз 

тенденцій розвитку інвестиційної привабливості об’єктів ПЗФ України; 

розвинуто теоретико - концептуальні положення соціо-економіко-

екологічного розвитку заповідних об’єктів; розроблено науково-методичний 

підхід до розвитку заповідних територій як комплексних оздоровчо-

розважальних зон; здійснено аналіз планування та організації господарської 

діяльності на заповідних територіях, що відповідатиме вимогам ринкової 
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економіки, створення інвестиційного середовища та засадам розбудови 

громадянського суспільства; сформовано теоретико-методичний 

інструментарій використання концесійних та франчайзингових угод як 

напрямів економіко-екологічного зростання заповідних територій та форм 

залучення інвестиційних потоків в галузь; проаналізовано використання 

екологічного ваучингу та факторингу як інструментів економіко-

організаційної та інвестиційної підтримки приватних підприємців, що мають 

на меті здійснювати господарську діяльність на заповідних територіях. 

В рамках дисертації розглянуто: теоретико-методичні засади 

використання об’єктів ПЗФ України; основні теоретичні підходи щодо 

формування економіко-екологічних відносин у сфері природно-заповідного 

фонду України; визначено вектори активізації діяльності заповідних 

територій як суб’єктів ринкових відносин; та, обґрунтовано  інструменти 

розвитку екологоорієнтованої господарської діяльності на заповідних 

територіях в напрямку інституційного забезпечення ефективного управління 

об’єктами ПЗФ, концептуальних положень формування економічного 

забезпечення в сфері використання та розвитку об’єктів природно-

заповідного фонду; визначенні ринкового інструментарію інвестиційної 

привабливості заповідних територій. 

За своєю структурою дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, поділених на параграфи, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовано його мету та завдання, описано наукову новизну та 

практичну значущість отриманих результатів виконаної дисертаційної 

роботи, представлено апробацію та надано список наукових праць. 

У першому розділі систематизовано існуючі підходи до розвитку 

господарської діяльності на заповідних об’єктах та визначено, що  методи 

регулювання економіко-екологічних відносин та планування господарської 

діяльності на заповідних територіях є архаїчними, такими, що не 
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відповідають сучасним економічним перетворенням, не сприятимуть 

формуванню постійних  інвестиційних потоків.  

У роботі визначено підґрунтя для розвитку сприятливого 

інвестиційного клімату заповідних територій,  в тому числі інструменти 

співпраці державних органів, територіальних громад, адміністрацій об’єктів 

ПЗФ України та приватних підприємців; запропоновано  комплексний 

економіко-екологічний підхід до розвитку об’єктів ПЗФ України, з 

урахуванням сильних та слабких сторін заповідних територій для 

потенційних інвесторів. В рамках дисертації автором запропоновано 

методологію зонінгу проєктів державно-приватного партнерства у заповідній 

сфері, які передбачають їх поділ на природоохоронні, економіко-екологічні  

та інклюзивні проєкти державно-приватного партнерства. 

Автором удосконалено систему показників статистичного 

спостереження, шляхом запровадження загальнодержавної форми 

уніфікованого характеру, що дозволяє забезпечити оперативний моніторинг  

динаміки економіко-екологічного зростання кожного об’єкта ПЗФ. 

Враховуючи  форми співпраці установ ПЗФ України та приватних 

підприємців, їх ролі у системі економіко-екологічних відносин, у 

дослідженні пропонується диференціація послуг на прості або 

однокомпонентні та комбіновані. Прості послуги економіко-екологічного 

напряму, представляють собою вид послуг, що формується завдяки 

однорідному виду діяльності, та такий, що здатний забезпечуватись 

економіко-екологічними та нормативно-організаційними ресурсами 

адміністрацій установ ПЗФ України. Комбіновані послуги економіко-

екологічного напряму, представляють собою вид послуг, який складається з 

сукупності різнорідних видів діяльності та розподілений  на етапи, що 

передують один одному з метою отримання кінцевого результату. 

Комбіновані послуги не можуть надавати тільки установи ПЗФ, оскільки не 

мають достатнього рівня матеріально-технічного забезпечення та економіко-

соціальних ресурсів. Безпосередньо комбіновані послуги є інструментом 
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державно-приватного партнерства між адміністраціями установ ПЗФ та 

представників приватного сектору економіки (кейтеринг, організація свят, 

квестів), та, формою побудови інноваційно-інвестиційної інфраструктури у 

сфері заповідної справи.  

У другому розділі визначено напрями реалізації інституційного 

інструментарію розвитку економіко-екологічних відносин у природно-

заповідній сфері, здійснено аналіз механізмів ефективної організації та 

планування  господарської діяльності на заповідних територіях, що 

відповідатиме вимогам ринкової економіки, засадам розбудови та 

формування інвестиційної активності громадянського суспільства; 

розроблено науково-методичні підходи щодо кібернетичного планування 

раціонального використання об’єктів природно-заповідного фонду України; 

сформовано понятійно-категоріальний апарат та визначено сутність методу 

кібернетичного планування як наукового підходу, щодо комплексного 

планування економіко-екологічної діяльності та природоохоронної складової 

територій ПЗФ України, збереження особливостей ландшафтного 

середовища та отримання науково-інформаційних продуктів, а також 

інвестиційного розвитку регіонів в умовах децентралізації. Саме метод 

кібернетичного планування зможе врахувати одразу економічну, екологічну, 

інституціонально-правову, історико-культурну, рекреаційно-туристичну, 

геополітичну, інвестиційну складові під час планування господарської 

діяльності, сформувати прозорий та детальний 3-D проєкт, відповідно до 

якого будуть збалансовано поєднані природоохоронні  інтереси держави та  

економіко-соціальні потреби місцевої громади, інвестиційні напрями 

підтримки представників приватного сектору економіки.  В роботі визначено  

науково - методичні підходи розвитку інституту концесії як інструменту 

економіко-інноваційного зростання заповідних територій та розширення 

інвестиційних потоків в галузь заповідної справи. В результаті проведених 

досліджень автором визначено економіко-організаційні, екологічні та 

соціальні принципи використання концесійних угод у галузі ПЗФ України; 
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встановлено, що концесійні угоди можуть використовуватись, як для об’єкту 

природного - заповідного фонду загалом, так і для окремих його складових, 

наприклад рекреаційно-туристичної діяльності, в залежності від режиму 

об’єкту ПЗФ та його правового статусу, а також першочергових завдань, які є 

метою партнерства, та запропоновано базові принципи договірної співпраці, 

як однієї з форм економіко-екологічного стимулювання суб’єктів 

господарювання.  

В дослідженні запропоновано авторський алгоритм визначення 

собівартості послуг на підставі концесійних угод, який унеможливить 

надмірне завищення цін або формування занадто низьких показників, що 

можуть бути невигідними та навіть збитковими для них або для приватних 

партнерів. У дисертації доведено, що уніфіковане інституційно-нормативне 

закріплення собівартості популярних видів основних рекреаційних послуг, 

використання різних моделей економіко-екологічних показників, які 

формують їх кінцеву вартість, надасть можливість об’єктам ПЗФ України 

реалізувати свій рекреаційно-туристичний потенціал під час співробітництва 

з приватним сектором економіки. За результатами наукових досліджень 

автором проаналізовано економічну сутність інструменту франчайзингу як 

ринкової складової інвестиційного середовища у сфері ПЗФ України. Угода 

франчайзингу визначається не тільки як форма договірного співробітництва, 

але й також  як інноваційна старт-ап концепція у сфері заповідного фонду, 

можливість здійснення господарської діяльності під державним брендом 

(логотипом, торгівельною маркою), отримання додаткових гарантій розвитку 

бізнесу та формування постійних інвестиційних потоків в сферу заповідної 

справи. Завдяки угодам франчайзингу автором пропонується формування 

подвійного інвестиційного потоку в сферу заповідної справи: пасивний  ̶  за 

використання бренду (логотипу) заповідного об’єкту, активний  ̶  дивіденди 

за фактично вироблену продукцію чи надані послуги суб’єктом 

підприємницької діяльності. 
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Автором обґрунтовано організаційно-методичні засади формування 

стратегії стимулювання інвестиційної привабливості об’єктів  ПЗФ України, 

та  вектори удосконалення фінансово-інвестиційної інфраструктури. 

У третьому розділі розвинуто напрями реалізації інституційного 

інструментарію розвитку соціо - еколого - економічних відносин в природно-

заповідній сфері, як інструментів співпраці об’єктів природно-заповідного 

фонду, фінансових установ та приватних підприємців, що є складовими 

елементами фінансово-інвестиційної інфраструктури заповідної галузі. За 

результатами аналізу економічних та інституційних механізмів співпраці  

фінансових установ та представників приватного сектору економіки, що 

здійснюють економіко-екологічну господарську діяльність, було виявлено, 

що фінансові установи не здійснюють сегментацію ринку в частині різних 

сфер національної економіки; політика екологічного кредитування є 

внутрішнім вектором фінансової діяльності банків, тобто політикою 

лояльності банку до екологоорієнтованих підприємців. 

В рамках дослідження автором проаналізовано механізми 

використання екологічного ваучингу як форми економіко-організаційної  та 

інвестиційно-фінансової підтримки приватних підприємців, що мають на 

меті здійснювати господарську діяльність на заповідних територіях.  В роботі 

запропоновано використання екологічного факторингу та «заповідного 

кредитування» для розвитку економіко-екологічного потенціалу заповідних 

територій.  Заповідне кредитування розглядається як секторальний інститут 

кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють 

господарську діяльність на заповідних або суміжних з ними територіях.  

У дисертації науково обґрунтовано використання наступних 

фінансових механізмів співпраці установ природно-заповідного фонду  та 

банківських організацій, кредитних спілок в залежності від інвестиційної 

привабливості для фінансових установ, та форм економічних вигод – для 

підприємців: 1) опосередковане або непряме екологічне фінансування; 2) 

«ланцюгове» екологічне фінансування; 3) «бенефіціарне» екологічне 
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фінансування; 4) екологічний факторинг;  5) просте екологічне кредитування; 

6) «зворотнє» екологічне фінансування; 7) подвійне екологічне 

кредитування; 8) банківське екологічне кредитування. Автором доведено, що 

ці механізми сприятимуть стимулюванню інвестиційного середовища. 

В результаті проведених досліджень, визначена сутність  та роль  

об’єктів природно-заповідного фонду у системі збалансованого ефективного 

та сталого природокористування; запропоновано методичний підхід до 

формування заповідних територій  як суб’єктів ринкових відносин, що мають 

інвестиційну привабливість для різних сфер національного господарства. 

Доведено, що економіко-екологічний розвиток заповідних територій 

потребує недержавних інвестиційних потоків постійного характеру, шляхом 

співпраці з представниками приватного сектору економіки. Автором науково 

обґрунтовано ринковий інструментарій формування інвестиційного 

середовища об’єктів ПЗФ України, як інвестиційно-привабливих, а також  

розширення векторів підприємництва, в тому числі  господарської діяльності 

інклюзивного  економіко-екологічного напряму.  

У висновках до дисертації узагальнено отримані результати виконаного 

дослідження та наведено рекомендації щодо практичного застосування 

окремих із цих результатів. 

Практична значущість отриманих результатів позитивно оцінена, як 

органами державної влади, так і недержавними суб’єктами господарювання, 

такими як, Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної 

державної адміністрації, Управління транспортно-комунікаційної 

інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації, Департамент  

екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 

Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання 

Одеської обласної ради, ТОВ «Одесакомунекологія», ТОВ «ЕКОбункер»,     

ГО «Захист економіки та протидія корупції» та іншими. 
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Ключові слова: природно-заповідний фонд, економіко-екологічний 

розвиток, інвестиційне середовище, інклюзія економіко-екологічного 

напряму; фінансова інфраструктура,  економіко - нормативні конструкції. 

 

SUMMARY 

Nickolaychuk T.O.  Formation of investing environment for economic 

development of the facilities of the nature reserve fund of Ukraine. ̶  

Qualifying  scientific work on the rights of the manuscript. 

         The dissertation on the gaining of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 051 – Economics. Institute of Market Problems and 

Economical - Ecological Research of the National Academy of Sciences of 

Ukraine. Odessa. 2021. 

         The scientific research is devoted to solving the problem connected with the 

determination of the essence and role of the facilities of nature reserve fund of 

Ukraine in the system of balanced economically efficient nature using and their 

place in the market infrastructure.  

Attracting of the investment flows in the industry of reserve affair is one of 

the most actual issues nowadays, as there are facilities of nature reserve fund of 

Ukraine have considerable economical and environmental potential for the 

development of innovative forms of conducting economic activity. Reserve areas 

cannot be considered only as a means of reserving and conservation of 

environmental resources, as thank to use of ecological oriented methods of 

management in the territories of the facilities of reserve fund, economic activity 

can be provided, that will contribute economical and ecological development of the 

region, formation of investing flows of the constant character, supporting the 

balance between bodies of state authority, local communities and representatives of 

private sector of economics. Taking into account given the above, it is actualized 

the necessity to find out the essence and role of the facilities of nature reserve fund 

in the system of balanced economically efficient use of nature, their place in the 
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financial and market infrastructures, the definition of the investment potential of  

reserve areas. 

Within the dissertation research theoretical and methodological principals of 

economically efficient use of the facilities of NRF of Ukraine are considered, the 

basic theoretical approaches according to the formation of economic and 

ecological relations in the field of nature reserve fund, defined vectors of activation 

of the activity of protected areas, as subjects of market relations, and, the tools of 

development of ecologically oriented economic activity in protected areas in the 

direction of institutional basis maintain  of economically efficient management by 

facilities of NRF are substantiated, conceptual provisions for the formation of 

economic maintain in the field of using and development the facilities of nature 

reserve fund; formation of investing environment in the field of nature reserve 

fund, as a tool for economically substantiated use of reserve areas. 

In the direction of formation the “institutional basis maintains of 

economically efficient management by facilities of NRF” we considered the 

existing approaches to the development of economic activity in protected facilities 

and determined, that the methods of regulation of economic and ecological 

relations and planning of economic activities in reserve territories are archaic, do 

not correspond to modern economic transformations, will not contribute for 

formation of investment flows.  

In the work the basis for the development of a favorable investment climate 

in protected areas have been analyzed, including the tools for cooperation between 

government agencies, territorial communities, administrations of facilities of NRF 

of Ukraine and private entrepreneurs; proposed comprehensive approach to the 

development of facilities of NRF of Ukraine, taking into account strong and weak 

sides of protected areas for potential investors. As a part of the dissrt5ation 

research, the author proposed the development of zoning of projects state and 

private partnership, economic and ecological state-private projects and inclusive 

public-private partnership projects.  



11 
 

Taking into account the forms of cooperation between the institutions of 

NRF of Ukraine and private entrepreneurs and the definition of economic and 

organizational role of the subject, we propose to differentiate services into simple 

or one-component and combined. 

Simple services of ecological and economic direction (this is a such type of 

services, that are formed through a homogeneous type of activity, and is able to be 

provided with ecological and economic and regulatory and organizational 

resources namely the administrations of institutions of NRF of Ukraine). 

          Combined services of ecological and economic direction (this is a type of 

services, which can be presented, as a set of heterogeneous types of activities and 

divided into stages, which transforms each other in order to obtain the final result. 

Combined services cannot be given only by the institutions of NRF themselves, as 

they do not have sufficient level of material and technician provision and economic 

and social resources. Actually, combined services are a tool of public and private 

partnership between administrations of institutions of NRF and representatives of 

private sector of economy (catering, organization of holidays, quests) and a form 

of building an innovative financial infrastructure in the field of reserve affair). 

              In the dissertation research directions of realization of institutional 

instruments development of economic and environmental relationship in the nature 

reserve field are considered and made the analysis of mechanisms of economically 

efficient organization and planning of economic activity in protected areas, that 

will correspond to the requirements of market economy, basis of development and 

formation of public society; methodological approaches to formation of cybernetic 

planning of rational use of facilities of nature reserve fund of Ukraine are 

developed; formed the conceptual and categorical apparatus and the essence of the 

method of cybernetic planning ,as a tool of complex planning of economic and 

ecological activity and nature protection component of the territory of nature 

reserve fund of Ukraine, with the purpose not only of preservation of features of 

landscape environment and obtaining of scientific informative products, as well 

economic and investing development of regions in the conditions of 
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decentralization. It is the method of cyber planning that can take into account  

economic at once, social, environmental, institutional and legal, historical and 

cultural, recreational and tourist,  geopolitical, investing component during 

planning economic activities, form a transparent and detailed 3-D project, due to 

which will be balanced nature protected interests of the state and economic and 

social needs of the local community, investing directions of support for 

representatives of private sector of economy. 

           The methodological approaches of concession development as a tool of 

economically efficient use of NPF are proposed and the concession agreements are 

considered as tools of economic and innovative development of protected areas 

and expansion of investment flows in the field of protected areas. As a result of 

research, the author identified economic, organizational, environmental and social 

principles of concession agreements in the field of NPF of Ukraine, it is 

established that concession agreements can be used for the object of natural - 

reserve fund as a whole and for its individual components, such as recreation, 

tourist activity depending on the regime of the NPF object and its legal status, as 

well as priority tasks, which are the purpose of the partnership and the principle of 

"ecological impartiality" is proposed as a tool of economic and ecological 

stimulation of business entities to work in the field of nature protection. 

           The dissertation research proposed an author's algorithm for determining the 

cost of services on the basis of concession agreements, which will prevent 

excessive overpricing or the formation of too low rates, which can be profitless 

and, even, unprofitable for them or for private partners. Unified institutional and 

regulatory consolidation of the cost of popular types of basic recreational services 

and the formation of various models of economic and environmental indicators 

that form their final value will give an opportunity to the establishment of nature 

reserves to actually realize their recreational and tourist potential in cooperation 

with the private sector of economy. 

According to the results of scientific research, the author analyzed the 

economic essence of an instrument of franchising in the sphere of nature reserve 
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fund of Ukraine. Agreements of franchising are determined, not only as forms of 

contractual cooperation , but also, as innovative start-up concept in the field of 

reserve fund, the possibility of carrying out economic activity under a state brand 

(logo, trademark),obtaining  additional guaranties for the development of business 

and formation of constant investing flows in the field of reserve affair. Thanks to 

franchising agreements, the author proposes the formation of double investment 

flow in the sphere of reserve affair: passive – for the use of brand (logo) of 

protected object itself, active - dividends for the actual made production or services 

provided by the subject of business activity. 

               In the work, the directions of implementation of institutional tools for the 

development of economic and ecological relations in the protected areas are 

considered, as tools for cooperation of the facilities of nature reserve fund, 

financial institutions and private entrepreneurs, which are the part of financial and 

investment elements of infrastructure in the reserve area. According to the results 

of the analysis of economic and institutional mechanisms of cooperation between 

financial institutions and representatives of a private sector of economy, that carry 

out economic and ecological economic activity, it was found, that financial 

institutions do not provide segment of the market in the part of different spheres of 

national economy. The policy of ecological crediting is the internal vector of 

financial activity of banks, that is, the internal policy of loyalty of the bank to 

ecologically oriented entrepreneurs, other mechanisms of cooperation does not 

exist. 

            In the dissertation, the author analyzes the mechanisms of using ecological 

vouching as a tool for economic and organizational and investing and financial 

support of private entrepreneurs, who aim to carry out economic activities in 

protected areas. Environmental vouching, according to the author’s interpretation, 

is an agreement, under which the third party (guarantor) assumes the obligation to 

the creditor to bear the burden of double environmental and economic liability for 

the debtor in case of default or improper performance of its obligations to the 

creditor. In order to form a transparent calculation of the amount of expected and 
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actual profits for the vouchers and to prevent excessive financial and tax burden on 

eco-entrepreneurs, the author proposes a system of dating (calculator) of profits for 

vouchers, taking into account the specifics of the protected area. 

            In the work the use of environmental factoring and “reserve lending” for 

the development of economic potential of protected areas is proposed. Reserve 

lending is considered, as a sectoral institution of crediting subjects of business 

activity, which carry out their economic activity in the protected areas or adjacent 

with them territories. 

            The dissertation research identifies the following financial mechanisms of 

cooperation between institutions of the reserve fund and banking organizations, 

credit unions depending on the investment attractiveness for financial institutions 

and economic feasibility of cooperation for entrepreneurs: 1). indirect or indirect 

environmental financing; 2). chain ecological financing; 3). “beneficial” 

environmental financing; 4). environmental factoring; 5) simple environmental 

lending; 6). reverse environmental financing; 7) double environmental lending; 8). 

bank environmental lending. 

           As a result of the research, the author tried to find out the essence and the 

role of nature reserve facilities in the system of balanced economic efficient nature 

use and their place in financial and market infrastructures, to offer a methodical 

approach to the formation of protected areas, as subjects of market relations, that 

have investment attractiveness for different fields of national economy. It is 

proved, that economic and environmental development of reserve territories 

requires non-state financial and investment flows of constant nature, through 

cooperation with representatives of private sector of economy. The author 

substantiates, that private legal investment tools will provide the development for 

new vectors of entrepreneurial activity, including inclusive economic activity of 

economic and environmental direction. 

The practical significance of the obtained results was positively assessed by 

both public authorities and non-governmental entities, such as the Department of 

Tourism, Recreation and Resorts of the Odessa Regional State Administration, the 
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Department of Transport and Communication Infrastructure of the Odessa 

Regional State Administration, the Department of Ecology and Natural Resources 

of Odessa Regional State Administration, Odessa Regional Humanitarian Center 

for Extracurricular Education and Upbringing of the Odessa Regional Council, 

LLC "Odesakomunekologiya", LLC "ECO Bunker", NGO "Economic Protection 

and Anti-Corruption" and others. 

Keywords: nature reserve fund, economic and ecological development, 

investment environment, inclusion of economic and ecological direction; financial 

infrastructure, regulatory and economic structures (agreements). 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Станом на сьогоднішній день, територій 

природно-заповідного фонду України (далі-ПЗФ) не є активними суб'єктами 

ринкових відносин незважаючи на чималий природно - ресурсний потенціал.  

Об'єкти ПЗФ України потребують розширення  векторів  економіко-

екологічної діяльності, що забезпечить їх  комплексний розвиток, 

формування стійких зв’язків з територіальними громадами та місцевими 

бізнес-угрупованнями, шляхом запровадження нових економіко-

регуляторних та фінансово - інвестиційних  інструментів. З огляду на це 

виникає потреба в обґрунтуванні наукових підходів до планування 

господарської діяльності на заповідних територіях, що враховуватиме не 

тільки природоохоронні особливості території, а також, економіко-

екологічний потенціал відповідних об’єктів. Розширення напрямів 

договірного співробітництва установ ПЗФ з приватними підприємствами, 

залучення фінансових установ до економіко-екологічних відносин у сфері 

заповідної справи сприятиме зростанню обсягу інвестицій у галузі, 

швидшому обігу коштів та ефективнішому їх використанню, дасть змогу 

банкам «увійти в нову сферу національної економіки»,  збільшити прибутки і 

диверсифікувати ризики. Водночас, існує необхідність урахування 

природоохоронних факторів розвитку заповідних територій, що зумовлюють 

специфіку побудови економіко-організаційних відносин, як з приватними 

підприємцями, так і з фінансовими установами.  

 Проблемами аналізу інституційного підґрунтя забезпечення  

системи природокористування в частині мінімалізації негативного 

антропогенного впливу господарської діяльності на довкілля розглядали у 

своїх працях О. Балацький, Є. Мішенін,  Н. Андрєєва, Є. Рубель,                     

В. Барановський, Б. Буркинський, О. Веклич, А. Якімчук, І. Грабинський,  Б. 

Данилишин, В. Міщенко, О. Кашенко, М.Хвесик,  В. Сахаєв, І. Ярова, В. 

Шевчук, Є. Грігор'єва, Є. Фесіна, К. Хсу, Дж. Нам Лі, Д.- В. Страуб. 
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 Теоретичні та прикладні аспекти економічного розвитку 

рекреаційної діяльності досліджували у своїх роботах низка авторів: 

Л.Черчик, І.Ярова, С. Нездоймінов, Г. Шевченко, В. Семенов,                         

М. Петрушенко, С.Мур, Г.Рот, М.Шаклі, Л. Кордік, З.Маркус, С. Нігуссіє, 

Л.Ліу, К. Йєшітела, С. Девідеску, Ц. Унгуріан, Н. Мартоу, тощо. Основними 

напрямам економічного розвитку унікальних та особливо цінних територій 

присвячені праці наступних науковців: О.Врублевська, Е.Зінь, Т.Кислова, Є. 

Клємєнтьєва, В.Смаль, В. Кислий, М. Поляков, Б.Буркинський, Н. Хумарова, 

В. Кхан, С. Шаіх, Т. Аріф. 

Дослідженню проблем ефективного регулювання рекреаційних систем 

та унікальних природних комплексів присвячені праці таких українських 

учених: А. Амоші, Л. Гринів, П. Гудзя, О. Гулич, А. Мерзляка, В. Кифяка,О. 

Соловйова, К. Шурди, Н.Гуціва, А. Іванова, Л. Шпака, Г. Шевченко,              

Л. Черчик, О. Любіцевої, В. Мацоли, С. Харічкова,  та інших. 

 Вирішенню завдань щодо формування інвестиційного середовища 

для комплексного розвитку територій присвячені прачі таких вчених, як: В. 

Коваленко, Е.Лейшон, Д. Бертон, Д. Найтс, К.Алферова, П.Сігноретта, К. 

Смірнова, М. Роберт , С.- А. Левін,Дж. Сугихара, Дж. Р. Рон, Е. Бернхард, В.- 

Х. Клеменс, Г. Аустволд. 

Комплексному теоретико-методологічному дослідженню проблем 

економічного та соціо-екологічного розвитку заповідних об’єктів, інших 

унікальних територій та комплексів, присвятили свої праці такі вітчизняні 

вчені, як Б. Буркинський, П. Погребняк,  Л. Воропай, С. Криштанович, М. 

Лендєл, Т. Чикчкалюк, А. Богославська, М. Петрушенко, І. Яремчук, С.Січко, 

В.Ісаєнко, К. Бабікова, О. Ковтун, Ф. Гамор, Л. Воловик, А. Печенюк,            

Л. Царик, Р. Українець, Р. Параняк. 

 Вирішенню завдань щодо становлення, розширення та розвитку, 

природно-заповідного фонду та удосконалення системи економіко-

ефективного управління, присвячені праці вчених як М. Алексик, Й.  

Бундзяк, В. Брусак, Ф. Гамора, В. Євдокименко, С. Колесников, М.  Капраль, 
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М. Лендєл, О. Мазур, К. Малиновский, П. Пастернак, С. Поп, В. Солодкий,   

С.  Стойко, В. Химинець, В. Чумак та ін. 

Розвитку основних концептуальних засад  формування еколого-

економічної діяльності в сфері використання та розвитку об’єктів природно-

заповідного фонду присвячені праці наступних вчених: Сіди Лю, М. 

Емібаейера, Ендрю П. Вайда, Бр. Уолтерс,  А.Неверова, Н.Доброва, Джон Б. 

Гудмана. 

Теоретико-методологічним засадам формування механізмів державно-

приватного партнерства в контексті формування економічних відносин  в 

сфері природно-заповідного фонду присвячували свою увагу такі дослідники, 

як Ф. Узунов, Т. Лаптіц, А. Заскалкін, К. Павлюк, С. Науменкова, Я. 

Овсянникова, С. Мельник, К. Пашинська, О. Полякова, А. Гриценко, Б. 

Шевченко, С.Х. Ліндер, Лі Янініг Тфонг,  Квіпінг Шен, Удді В. Л. Ченг, 

Тімоті У. Люкк, Ернст А. Лове, Лоуренс К. Еванс, Т. Микитін, А. Валюх. 

Формуванню та розвитку інституту концесії як інструменту економічно 

ефективного використання природно-заповідного фонду  присвятили свої 

праці наступні автори: О. Вікарчук, І. Бернштейн, В. Варнавський, 

Б.Данилишин,  Е. Карра, П. Ковалишина, Ж.Куліджа, Ф. Мьоллерс, П. 

Надолішний, О.Ольшанський, Т. Пузанов, Я. Усенко, Г.Яловий, А. Ортіс, 

Дж. Буксбаум, А. Палліс, Т.  Ноттенбум, П. Де Ланген, П. Панайідес, Н. 

Ламбертідес,  К. Андреу, Х. Веллс, Д. Сміт, Р. Фрік, Дж. Керрол, Ч. Ліптон. 

Визначенню економічної сутності інструменту франчайзингу у сфері 

природно-заповідного фонду України  присвятили свої наукові дослідження 

такі науковці, як: Т. Алієв, Ж. Бородіна, В. Шевчук, М. Журавель, М. 

Матусевич, М. Немеш, О. Маковійчук,  Н.Кулемина, М. Манухіна, О. Зайцев, 

С. Сосна, А. Сучков, Ф. Флін, О. Ногачевський, А. Бержанір, О. Воронкова, 

О. Ейджі-Омар, Дж. Робертс, Р.Джадд, Дж. Кауфман, Раджіф П. Дант, М. 

Асунсьон, С. Салват. 

Основними методичними підходами щодо планування раціонального 

використання об’єктів природно-заповідного фонду займались наступні 
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вчені: П. Шищенко, В. Шевченко, О.Дмитрук, М.Гродзинський, Д. 

Омельяненко, В. Тікунов, Л.Руденко, Ю. Шеляга-Сосонко, В. Пащенко,  

Д.Ляшенко, М.Макарова, Г. Коломієць,О. Коломієць, І. Лінкофф, А. Котт.  

Економіко-інституційні механізми співпраці  фінансових установ та 

представників приватного сектору економіки, що здійснюють 

екологоорієнтовану господарську діяльність на заповідних територіях 

досліджували наступні вчені: Е. Лейшон, Д.Найтс, К.Алферова, 

П.Сігноретта, К. Смірнова, М. Роберт, Симон А. Левін, Дж. Сугихара, Дж.-Р. 

Рон, Е. Бернхард, В.- Х. Клеменс, Г. Аустволд. 

Теоретико-методологічним основам ваучингу як  інструменту 

підвищення економічної ефективності в сфері природно-заповідного фонду 

присвячені праці таких акторів, як: Г. Фен, Г. Дзю-Е, Ч.  Міллер,  А. Севідж, 

Х. Джонс, І.Новицький, Г.- Д. Северсон, Дж. - С. Рассел, Л. Мєняйло, І. 

Тищенко, Ю. Іванова, Б. Гонгало, А. Захарова, Є. Коміссарова, О. Карасава. 

Сутність та роль екологічного факторингу та «заповідного 

кредитування» для розвитку економічного потенціалу заповідних територій 

досліджували такі автори: Р. Фландез, Дж. Бренет, Д. Фолк, Т. Мачіба, Р. 

Малхотра, Д.-К. Малхотра, М. Обуєн, Г. Смайт, Р. Те, Х. Суфані, Г. 

Міхальські, Л.Момот. 

Враховуючи велику кількість теоретичних та практичних досліджень, 

присвячених розвитку територій природно-заповідного фонду України, 

науково-методичні засади формування інвестиційного середовища 

економіко-екологічного розвитку заповідних територій потребують 

подальшого дослідження, в тому числі в частині  трансформації ресурсного 

потенціалу заповідних територій у матеріальні та нематеріальні активи, 

розвитку об’єктів ПЗФ, як комплексних оздоровчо-розважальних зон, що 

забезпечують умови для формування безпечного навколишнього середовища 

та  задовольняють економіко-екологічні потреби суспільства. Актуальність і 

значущість цих проблем обумовили вибір теми дисертації, її мету та 

завдання. Інформаційним підґрунтям нуквого  дослідження є Конституція 
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України, Закон України  «Про природно-заповідний фонд України»,  Закон 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», Лісовий 

кодекс, Водний кодекс, Земельний кодекс та інше законодавство,  що 

регулює  суспільні відносини у  сфері природокористування,  нормативні 

акти Міністерства економічного розвитку і торгівлі,  Міністерства соціальної 

політики України, Міністрества охорони навколишнього природного 

середовища України, Державного департаменту заповідної справи та інших 

міністерств і відомств, матеріали досліджень міжнародних організацій з 

економічних проблем природокористування, наукові праці провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених за темою дисертації, статистичні дані, 

методичні рекомендації, аналітичні розрахунки автора, тощо.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно планів науково-дослідних 

робіт Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень HAH 

України, зокрема положення дисертаційної роботи використані при 

виконанні таких тем: «Інклюзивність економіки вражень в 

природокористуванні» ( № ДР 0119U000229,  2019 – 2021 рр. ), де автором 

визначено та обґрунтовано  основні інструменти розвитку інклюзивної 

діяльності  економіко-екологічного напряму, запропоновано основні вектори 

становлення послуг вражень на заповідних територіях, як альтернативної 

форми розвитку господарської діяльності в умовах гео-соціальних 

обмежених, викликаних пандемією COVID-19; запропоновано організацію 

господарсько-виробничих процесів на підставі інформаційно-цифрових 

інструментів, а також використання природно-заповідних територій, як 

комплексних зон вражень; «Економіко-екологічні пріоритети «зеленої 

економіки» у контексті сталого розвитку України» ( № ДР 0118U006524, 

01.09.2018 – 31.12.2019 рр.) в рамках комплексної держбюджетної програми 

«Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», де 

автором удосконалено економіко-екологічні інструменти співпраці 

представників приватного сектору економіки з установами природно-
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заповідного фонду в межах угод державно-приватного партнерства, уточнено 

секторальні механізми використання фінансових інститутів в галузі 

заповідної справи, таких як екологічний ваучинг, еко-факторинг,  угоди 

кредитування заповідних об’єктів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретико-методичних підходів та науково-практичних 

рекомендацій щодо формування інвестиційного середовища економічного 

розвитку природо-заповідного фонду України.  

Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені та виконані 

такі завдання:  

- визначити сутність та інституційне підґрунтя управління об’єктами 

ПЗФ України;  

- розвинути концептуальні положення соціо-економіко-екологічного 

розвитку заповідних об’єктів і трансформації ресурсного потенціалу 

заповідних територій у матеріальні та нематеріальні активи; 

- визначити напрями формування інвестиційного середовища для 

розвитку заповідних територій як комплексних оздоровчо-розважальних зон, 

враховуючи ринкові засади та механізми капіталізації природноресурсових 

відносин; 

- здійснити аналіз організації та планування господарської діяльності, а 

також інвестиційної активності на заповідних територіях відповідно до вимог 

ринкової економіки; 

- обґрунтувати використання концесійних та франчайзингових угод як 

інструментів економіко-екологічного зростання заповідних територій та 

напряму залучення інвестицій;  

- проаналізувати використання екологічного ваучингу як форми 

економіко-організаційної  та інвестиційно-фінансової  підтримки 

господарської діяльності  на заповідних територіях;  
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- здійснити аналіз інституту кредитування в межах розвитку фінансово-

інвестиційної інфраструктури заповідної галузі та форми співпраці об’єктів 

природно-заповідного фонду, фінансових установ та приватних підприємців;  

- визначити шляхи формування інвестиційної привабливості об’єктів 

ПЗФ України, зокрема екологічного факторингу як договірної конструкції. 

Об'єктом дослідження є  процес формування інвестиційного 

середовища для економічного  розвитку природо-заповідного фонду України. 

Предметом дослідження є теоретичні та науково-методичні засади 

формування інвестиційного середовища в межах економічного щодо 

розвитку природо-заповідного фонду.  

Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дослідження склали 

фундаментальні наукові положення економіки природокористування, 

економіко-екологічної теорії, енвайроментології та охорони довкілля, теорії 

управління, менеджменту, суспільствознавства, природоохоронного 

законодавства, безпеки економічних систем, цивільного, екологічного, 

господарського, податкового  та адміністративного права.  

З метою вирішення поставлених завдань у дисертаційному дослідженні 

використовуються загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, в тому 

числі методи: синтезу, узагальнення, аналізу даних – під час зонування 

індикаторів, що впливають на інвестиційну привабливість об’єктів природно-

заповідного фонду України та обґрунтування економічно вигідних форм 

співпраці держави та представників приватного сектору економіки;  методи 

аналізу і синтезу  ̶  для розвитку інноваційних форм ведення господарської 

діяльності на заповідних територіях, розроблення нових підходів до 

комплексного планування підприємницької діяльності, що враховуватиме 

природоохоронну цінність об’єктів та екосистем, а також потенційні інтереси 

місцевих громад; метод порівняння та експерименту – для формування 

теоретико-методичних положень щодо розвитку договірного співробітництва 

між об’єктами природно-заповідного фонду України, представниками бізнес-

спільноти та фінансових установ; програмно-цільовий метод – для  
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розроблення напрямів інвестиційного стимулювання об’єктів ПЗФ України, в 

залежності від їх економіко-екологічних та гео-соціальних особливостей, а 

також формування алгоритмів співпраці фінансових установ та 

екологоорієнтованого підприємництва; кореляційно-регресійного аналізу – 

при розробленні методичних рекомендацій щодо обґрунтування економічної 

доцільності співпраці з банківськими установами чи кредитними спілками. 

Наукова новизна одержаних результатів є особистим внеском автора у 

розв’язання актуальної наукової проблеми в галузі економіки 

природокористування, щодо формування сприятливого інвестиційно-

фінансового середовища для забезпечення економічного розвитку об’єктів 

природно-заповідного фонду України, визначення місця заповідних об’єктів 

у системі збалансованого та сталого розвитку регіонів. Найбільш вагомі 

результати, що містять наукову новизну, полягають у такому: 

вперше:  

- розроблено концептуальні основи формування сприятливого 

інвестиційного середовища в межах соціо-економіко-екологічного розвитку 

природно-заповідних територій України, що полягають у створенні 

організаційно-економічних умов на підставі імплементації ринкових форм 

господарювання, а саме щодо: базової та супровідної економіко-екологічної 

діяльності, простих та комплексних екосистемних послуг, інвестиційно-

фінансових (екологічний факторинг, «заповідне кредитування») та 

договірних механізмів (договір екологічного ваучингу, екологічного 

франчайзингу, концесії) у межах ПЗФ України.  

Удосконалено:  

- науково-методичні підходи до формування системи статистичного 

спостереження та моніторингу за динамікою зростання об’єктів ПЗФ 

України, що на відміну від існуючих ураховують кількість угод, зокрема 

ДПП, кількість приватних підприємців, що працюють на заповідній 

території, напрями господарської діяльності та форми інвестиційної 

підтримки; 
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- організаційний та економіко-екологічний зміст використання 

договірних інститутів, а саме угод концесії та екологічного франчайзингу, 

який розкрито з точки зору ефективності та трансформації потенціалу 

заповідних територій у матеріальні та нематеріальні активи;  

- інноваційний підхід до управління господарською діяльністю в межах 

об’єктів ПЗФ України, шляхом використання комплексних методів 

планування, які, на відміну від інших, враховують свідоме та раціональне 

використання ресурсного потенціалу заповідних територій, враховуючи 

обмеження природоохоронного характеру;  

- теоретичний підхід до розвитку інклюзивних форм господарської 

діяльності на територіях природно-заповідного фонду України, шляхом 

диференціації екологічно-орієнтованої підприємницької діяльності на 

основну (базову) та супровідну, екосистемних послуг – на прості 

(однокомпонентні) та комбіновані; 

- механізми співпраці фінансових установ та приватних підприємців, що 

здійснюють екологоорієнтовану господарську діяльність на заповідних 

територіях за принципами інклюзивного розвитку, що на відміну від інших, 

включають договірні та позадоговірні умови та диференціацію форм 

підприємницької діяльності («майн-підприємці», підприємці-інклюзори, 

підприємці-донори). 

Набули подальшого розвитку:  

- теоретико-методичні підходи щодо впровадження інвестиційної 

інфраструктури в напрямку імплементації екологічного ваучингу в сферу 

заповідної справи, а також договірні форми фінансово-інвестиційного 

стимулювання («заповідне кредитування», екологічний факторинг) та умов 

співпраці установ природно-заповідного фонду та екологоорієнтованого 

підприємництва з банківськими та іншими фінансовими установами. 

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю 

використання теоретико-методичних  основ комплексного економіко-

екологічного розвитку заповідних територій, формуванням інноваційних 
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економіко-договірних конструкцій, розширенню векторів співпраці 

економіко-екологічного характеру з представниками приватного сектору 

економіки, формуванню секторальних  механізмів інноваційнного 

співробітництва банківськими та іншими фінансовими установами, розвитку 

системи фінансово-інвестиційної  підтримки екологоорієнтованих  суб’єктів 

господарювання, розвитку фінансової інфраструктури у галузі природно-

заповідного фонду. 

Запропоновані автором  пропозиції  щодо комплексного організаційно-

економічного підходу до розвитку природно-заповідних територій України, 

формування сприятливого інвестиційного середовища, розширення векторів 

співпраці економіко-екологічного характеру з представниками приватного 

сектору економіки, формування прозорої системи фінансово-фіскального 

моніторингу були позитивно оцінені, як органами державної влади, так і 

недержавними суб’єктами господарювання: 

- Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної 

адміністрації (Довідка № 01/01-15/409 від 04.06.2019 р.); 

- Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської 

обласної державної адміністрації (Довідка № 01-13/519 від 04.06.2019 р.); 

-   ТОВ «Сіндікат Авто Плюс» (Довідка № 134-НС від 17.06.2019 р.), 

- ТОВ «ЕКОбункер» (Довідка  № 19619/01 від 18.06.2019р.); 

- Департамент  екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації (Довідка № 03-16/3236 від 19.06.2019 р.); 

-  Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та 

виховання Одеської обласної ради (Довідка № 05-03/338 від 03.06.2019 р.);  

- Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації (Довідка  № 1540/01/1073 від 17.12.2019 р.); 

- Департамент економічної політики та стратегічного планування 

Одеської обласної державної адміністрації (Довідка № 01.1-27/1021 від 

04.06.2019р.);  
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- Дорожній експертно-технічний центр Регіональної Філії «Одеська 

залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Довідка № 166/ДЕТЦ  від 03.06.2019р.);  

- ТОВ «Одесакомунекологія» (Довідка від 15.07.2020 р.);  

- Департамент екології та природних ресурсів (Довідка № 3493/05-

45/3448 від 31.07.2020 р.); 

- Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації (Довідка  № 1540/01/1073 від 17.12.2019 р.);  

- Громадська організація «Захист економіки та протидія корупції» 

(Довідка № 20/0706 від 14.07.2020 р.); 

- ТОВ ВКП «Таурус» (Довідка від 20.07.2020 р.);  

- Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної 

державної адміністрації (Довідка № 12-20/4399 від 16.07.2020р).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій викладено авторській підхід до вирішення 

актуального наукового завдання та обґрунтування теоретико-методичних 

підходів, науково-практичних рекомендацій щодо формування 

інвестиційного середовища для економічного забезпечення розвитку 

природо-заповідного фонду України. Із наукових праць, одна опублікована у 

співавторстві, використано виключно ті наукові ідеї, що  одержано 

дисертантом у процесі індивідуальних досліджень. За результатами 

досліджень опубліковано 40 наукових праць, у тому числі 2 розділи у 

монографіях; 13 статей у наукових фахових виданнях;  1 стаття у 

періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до ОЕСР  та/або 

Європейського Союзу; 24 тези доповідей в збірниках матеріалів конференцій,  

які містять апробацію матеріалів дисертації.  Загальний обсяг публікацій 

становить 15,9 д.а., з яких особисто автору належить 14,2 д.а. Внесок 

здобувача в колективно опубліковані роботи конкретизовано у списку 

публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Одержані результати наукового 

дослідження, висновки і пропозиції доповідалися та були схвалені на 
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міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми 

природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених Родзинка-

2019» (18-29.04. 2019 р., м.Черкаси), Теорія та практика менеджменту 

безпеки (14.05.2019 р., м. Луцьк), Інтелектуальна економіка, управління та 

освіта (20.09.2019 р.,м. Вільнюс), Техногенно-екологічна безпека України: 

стан та перспективи розвитку (4-15. 11. 2019 р., м. Ірпінь), Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами (06.12.2019 р.,        

м. Луцьк), Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на 

підприємствах України (21.11.2019 р., м.Харків), Молодіжна наука у 

контексті суспільно - економічного розвитку країни (22.11.2019 р., м. 

Черкаси), Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні (30.11.2019 р., 

м.Херсон), Читання присвячені пам’яті Решетніченка Андрія 

Володимировича (29.11.2019 р., м. Дніпро), Проблеми бізнес-економіки в 

сучасних умовах ( 02.03.2020 р., м.Львів), Цифрова економіка та 

інформаційні технології (15-16 квітня 2019 р., м.Київ), Європейська 

інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів (19.12.2019 р., м. 

Одеса), Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах 

поведінкової економіки (18.02.2020 р., м. Луцьк), Соціально-економічний 

розвиток регіонів: методичні та практичні аспекти (17.10.2020 р., м. Київ), 

Механізми управління розвитком територій (24.10.2020р., м. Житомир), 

Актуальні питання сучасної економічної науки (08.12.2020 р., м. Полтава), 

Сучасні технології менеджменту: (20.12.2020 р., м. Луцьк), Туризм у ХХІ 

столітті: виклики та реагування (27.11.2020 р., м. Київ), Бренд-менеджмент: 

маркетингові технології (11.03. 2021 р., м.Київ),  Економічні читання 

присвячені 85-річному ювілею професора Віктора Йосиповича Шияна 

(19.02.2021 р., м.Харків), Управління та раціональне використання земельних 

ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх 

вирішення (04-05.03.2021 р., м. Херсон),: Правові засади організації та 

здійснення публічної влади (2–6.03.2021 р., м.Хмельницький), Економічний 
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розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи (28–

29.04.2021 р., м.Львів), Проблеми модернізації України: розбудова 

інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної 

реальності   (20.04. 2021 р., м. Київ). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний 

обсяг дисертації складає 279 сторінок, з них основний текст – 164  сторінки,  

анотація – 20 сторінок, список використаних джерел – 279 джерел на 36 

сторінках, 36 додатків – на 56 сторінках. Робота містить 11 таблиць, 13 

рисунків. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ  ФОРМУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У МЕЖАХ  ПЗФ УКРАЇНИ 

1.1. Інституційне підґрунтя забезпечення управління господарською 
діяльністю на об’єктах ПЗФ 

 

За роки незалежності України відбулось чимало процесів суспільно-

економічних трансформацій, які, в основному, супроводжувалися різким 

зниженням рівнів природоохоронної та природно-заповідної діяльності. 

Низькі показники динаміки розвитку  природоохоронних установ та 

організацій, зниження рівня зайнятості в галузі охорони навколишнього 

середовища, непопулярність спеціальностей, що мають природоохоронний 

вектор діяльності, серед здобувачів вищої освіти, недостатній рівень 

реалізації інноваційних технологій, відсутність розгалуженої та сталої 

системи обміну досвідом призвели до обмеження форм природоохоронної 

діяльності, особливо  територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

України [1, с.4-5].  

Як зазначає, Е. Гірусов великої шкоди навколишньому середовищу 

завдає сучасна організація виробництва, що відірвана від природних 

обмінних та еволюційних процесів, відсутність урахування економіко-

екологічної сутності менеджменту та комплексного розвитку [2, с.204]. На 

сьогоднішній день, більшість наукових доробків присвячена активізації 

розвитку сфери заповідної справи, відтворенню заповідних ресурсів та 

підвищенню частки ПЗФ у природно-ресурсному потенціалі країни, однак, 

менша увага приділяється економіко-екологічним векторам становлення 

заповідних територій. 

Проблемами аналізу інституційного підґрунтя забезпечення  системи 

природокористування в частині мінімізації негативного антропогенного 

впливу господарської діяльності на довкілля розглядали у своїх працях О. 

Балацький, В. Барановський, Б. Буркинський, О. Веклич, І. Грабинський, Б. 

Данилишин, В. Міщенко, О. Кашенко, М.Хвесик,  В. Сахаєв, В. Шевчук. 
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Проблемами розвитку рекреації досліджували у своїх роботах низка авторів: 

В. Семенов, С.Мур, Г.Рот, М.Шаклі, тощо. Основними напрямами розвитку 

установ ПЗФ, їх економіко-екологічної оцінки присвячені праці наступних 

науковців, як: О.Врублевська, Е.Зінь, Т.Кислова, Є. Клємєнтьєва, В.Смаль, В. 

Кислий, А. Якімчук, І. Ярова, О.Рубель, Н. Андрєєва, Н. Хумарова. 

Зокрема, вітчизняний науковець Б.Буркинський зазначає, що при 

наявності першочергової задачі подолання соціально-економічної кризи, яка 

зумовлена політичними, економічними, соціальними, екологічними 

протиріччями та проблемами, а також наявність ресурсового дефіциту 

зумовлює необхідність проведення комплексних досліджень [3, с. 119].  

А. Якимчук у своїх дослідженнях зазначає, що об’єкти та  території 

природно-заповідного фонду України внаслідок несприятливих 

трансформаційних процесів в економіці, дефіциту фінансових ресурсів та 

низького рівня інфраструктурного забезпечення, мають низьку динаміку 

розвитку. Об'єкти природно-заповідного фонду мають стати  векторами 

еколого-економічного розвитку держави [4].  

Л. Черчик розглядала стратегічний менеджмент та стратегічний 

моніторинг, як елементи комплексного регуляторного механізму, як 

сукупність інститутів, методів, заходів та інструментів, призначених для 

успішного управління підприємствами, комплексами, навіть галузями 

національної економіки [5].  

М. Поляков визначає інституційне забезпечення  у національному 

господарстві, як процес  упорядкування інституційних умов, що включають у 

себе формальні й неформальні інститути, створення суспільних відносин, що 

виникають у галузі [6]. 

На думку таких вчених, як І.Валенюк, В. Сухенко, Н.Сич головною 

проблемою інституційного забезпечення розвитку територій України є 

несформованість системи інституцій, спроможних у взаємодії й координації, 

здійснювати ефективну реалізацію завдань державної регіональної політики 

[7]. 
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К. Хсу, Д. Нам Лі, Д.- В. Страуб зазначають, що розвиток підходів до 

інституційного забезпечення має враховувати інноваційно-інформаційні 

системи, більшість з яких, спрямовані на дотримання інформаційно-

економічної безпеки [8]. 

Є. Грігор'єва та Є. Фесіна стверджують, що завданнями інституційного 

забезпечення є модернізація економіки та нівелювання нових економіко-

суспільних загроз [9]. 

На думку Й. Зе Хавтель, Ст.- Сі Хофманн головною метою будь-якої 

системи інституційного забезпечення має бути досягнення  економічної 

стабільності та регіонального миру [10]. 

Г. Шевченко, Б. Буркинський,  М. Петрушенко, Н. Хумарова, А. 

Коджебаш вважають, що в умовах пандемічних обмежень, розвиток 

господарської діяльності пов'язаний з природокористуванням, має 

ґрунтуватися на прорахунку активів, на підставі якого моделюється 

оптимістичний або  песимістичний сценарій [11]. 

Розвиток інвестиційного середовища для економічного розвитку  

об’єктів природно-заповідного фонду України потребує формування нових 

інститутів, що враховуватимуть економіко-матеріальну сутність відповідних 

відносин. Головним підґрунтям для розширення та розвитку відносин у сфері 

природокористування є формування дієвого механізму, що відповідає 

ринковим потребам сьогодення, та,  поява нових інституційних зв’язків, що 

забезпечать належний  рівень законності та прозорості відповідних відносин.   

Станом на сьогоднішній день, відсутні ґрунтовні наукові дослідження 

та чітка законодавча позиція стосовно визначення економіко-правової 

сутності механізму природокористування та його інституційного 

забезпечення у сфері природно-заповідного фонду України.  

Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [12] визначаються основні економічні заходи забезпечення 

охорони навколишнього природного середовища, однак власне дефініція 

«механізму регулювання відносин природокористування відсутня», що 
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дозволяє дійти висновку, що відповідна економіко-регуляторна категорія не 

має уніфікованого законодавчого погляду. 

Враховуючи основні положення Концепції сталого розвитку населених 

пунктів, затверджену Поставною Верховної Ради України від 24.12.1999р.      

№  1359-XIV [13] механізм природокористування представляє собою систему 

економіко-організаційних інструментів, спрямованих на упорядкування 

суспільних відносин у сфері природокористування, соціо-економіко-

екологічний розвиток територій,  ощадливе використання їх економіко-

екологічного потенціалу, забезпечення екологічної безпеки середовища на 

основі раціонального   використання  природних, та інших ресурсів, 

удосконалення соціальної, економіко-екологічної  інфраструктури, 

збереження та збагачення біологічного  різноманіття.  

Враховуючи положення Закону України «Про природно-заповідний 

фонд» [14] ми можемо визначити, механізм регулювання відносин у сфері 

природокористування, як систему еколого - регуляторних інструментів, 

спрямованих на  організацію та впорядкування суспільних відносин щодо 

організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та інших особливо цінних територій. 

Національним планом з гігієни довкілля було визначено, що механізм  

використання земельних та інших ресурсів поки  що  не відповідає вимогам 

раціонального природокористування, оскільки ґрунтується переважно  на   

застарілій методології, що потребує зміни мережі спеціальностей, 

формуванню вимог, принципів та критеріїв їх оцінки [15]. 

Згідно положень Закону України «Про тваринний світ» [16] механізм 

регулювання відносин у сфері природокористування  визначено  як 

взаємозв’язок використання та відтворення тваринних ресурсів, як основних 

принципів побудови відносин у галузі тваринного світу. 

Керуючись основними положенням Лісового кодексу України [17] 

механізм регулювання відносин у сфері природокористування доцільно 

визначити, як систему нормативно- регуляторних норм, що мають на меті 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%23w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-00?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%23w1_2
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упорядкування соціо-економічних та екологічних суспільних відноси щодо 

володіння, користування та розпорядження лісовими ресурсами;  

забезпечення охорони, відтворення та їх сталого використання. 

Враховуючи основні вимоги Закону України «Про відходи» [18]  

механізм регулювання відносин у сфері природокористування доцільно 

визначити, як  правові, організаційні та економічні засади регулювання 

діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення 

відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, 

обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а 

також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне 

середовище. 

Водним кодексом України [19] визначено механізм регулювання 

відносин у сфері водокористування, як систему заходів, спрямованих на 

економіко-нормативне регулювання процесу користування водними 

ресурсами для задоволення промисловості, транспорту та зв’язку, сільського 

господарства, а також інших галузей національної економіки країни, а також 

потреб населення.   

Законом України «Про атмосферне повітря»  механізм регулювання 

відносин у сфері природокористування трактується, як система заходів 

спрямована на  збереження та відновлення природного стану атмосферного 

повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення 

екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря 

на здоров’я людей та навколишнє природне середовище [20]. 

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачено, що 

механізм регулювання відносин у сфері природокористування 

характеризується, як система еколого- суспільних відносин у сфері оцінки 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання 

документів державного планування, та поширюється на документи 

державного планування, що стосуються сільського господарства, лісового 

господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%23w1_3
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поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, 

телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) [21] . 

Законом України «Про екологічну мережу» механізм регулювання 

відносин у сфері природокористування  визначено, як комплексну систему 

інструментів, що спрямовані  на впорядкування  суспільних відносин у сфері 

збереження та раціонального, невиснажливого використання екологічної 

мережі,  як однієї з головних передумов забезпечення сталого, 

екологічнозбалансованого розвитку, задоволення соціальних, економічних, 

екологічних та інших інтересів суспільства [22]. 

Розглядаючи основні положення Податкового кодексу України [23] 

механізм регулювання відносин у сфері природокористування доцільно 

розглядати, як систему адміністративно-фінансового характеру, що 

спрямована на впорядкування фінансово-фіскальних відносин за спеціальне  

користування природними ресурсами (в т.ч. рентна плата), та порядок її 

обрахунку. 

Господарський кодекс України [24] визначає механізм регулювання 

відносин у сфері природокористування як систему економіко-нормативних 

заходів, якими керуються суб'єкти господарювання у своїй діяльності, 

використовуючи природні ресурси в порядку спеціального або загального 

природокористування. 

Наразі, механізм регулювання відносин  сфері природокористування не 

має єдиного законодавчого трактування, та визначається в кожному 

нормативному акті з урахуванням особливостей суспільних правовідносин та 

виду природних ресурсів, що є їх предметом. Тобто сутність механізму 

регулювання відносин у сфері природокористування, законодавець визначає 

виходячи з кола суспільних відносин, сутності та виду природних ресурсів, 

без урахування економіко-організаційної їх сутності (додаток А). 

На нашу думку, власне економіко-регуляторний (далі – ЕРМ) механізм 

регулювання економіко-екологічних відносин у сфері природно-заповідного 

фонду України поєднує у собі адміністративно-правові та еколого-
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регуляторні інститути, які спрямовані на  формування та впорядкування 

відносин що виникають у процесі використання природних ресурсів,  а також 

економіко-організаційні інструменти їх впровадження та контролю. 

Наразі, ні законодавча позиція, ні наукове трактування не відображає 

ринково-господарської сутності відносин природокористування у сфері 

природно-заповідного фонду України, що суттєво звужує напрями діяльності 

заповідних об’єктів та можливості використання їх ресурсного потенціалу. 

З адміністративно-правової  точки зору ЕРМ ринкових відносин 

природокористування у сфері природно-заповідного фонду України, 

необхідно розглядати, як процес управління та упорядкування юридичних 

фактів, що передують виникненню, зміні або припиненню відносин, що 

спрямовані на використання ресурсного потенціалу заповідних територій 

та/або залучення їх у систему збалансованого економіко-ефективного 

природокористування (додаток Б). 

З економіко-організаційної точки зору ЕРМ регулювання ринкових 

відносин природокористування у сфері ПЗФ розглядається, як матеріальне 

та/або фінансово-економічне вираження сутності відповідних суспільних 

відносин, що передбачає формування політики ціноутворення, розроблення 

показників собівартості, аналіз економіко-ефективної організації 

господарської діяльності на заповідних територіях, місце об’єктів ПЗФ 

України у фінансовій та ринковій інфраструктурах (додаток В). 

З екологічної точки зору ЕРМ природокористування у сфері ПЗФ 

України розглядається, як комплекс адміністративно-регуляторних норм, 

спрямованих на впорядкування, збереження, відновлення, раціональне та 

невиснажливе використання цінних та унікальних природних ресурсів, 

дотримання принципів сталого, екологічно - збалансованого розвитку 

регіонів шляхом трансформації ресурсового потенціалу заповідних територій 

у матеріальні та нематеріальні активи (додаток Г).  

З інформаційно-комунікаційної точки зору ЕРМ природокористування 

у сфері ПЗФ України розглядається, як комплексну систему інформаційно-
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комунікаційних механізмів співпраці між органами державної влади,  

адміністраціями заповідних об’єктів, місцевими громадами (населенням 

регіонів)  та представниками приватного сектору економіки (бізнес-

спільнотою), що спрямовані на формування сприятливого інформаційного 

середовища для розвитку інноваційний екологоорієнтованих форм 

господарської діяльності, векторів співпраці з підприємництвом, тощо 

(додаток Д). 

На думку О. Веклич  головними способами забезпечення економічного 

механізму  у сфері природокористування є  плата у формі різних зборів, як за 

використання власне природних ресурсів, так і за забруднення довкілля, 

фіскальні пільги, напрями фінансування природоохоронних заходів, система 

відшкодування за правопорушення у сфері екологічного законодавства [25]. 

М. Баштова визначає  механізм спеціального користування 

природними ресурсами,  як господарський механізм, що представляє собою 

систему суспільних відносин пов’язаних з володінням, користуванням та  

відтворенням природних благ [26].  

А. Мартієнко, Н. Хумарова слушно зазначають, що система 

раціонального  використання природного потенціалу має ґрунтуватися на 

розподілі  повноважень в частині  володіння та використання ресурсів. Вчені 

наголошують на необхідності розроблення та удосконалення  економічного 

механізму функціонування видів прав власності на природні ресурси, з 

урахуванням їх економічних, екологічних та соціальних показників [27] 

Р.- Ф. Еші,  Р.- Л. Едмундс стверджують, що успішне та економіко-

ефективне використання природних ресурсів, потребує комплексної еколого-

економічної політики не тільки з боку держави, але й місцевих громад, в 

тому числі представників місцевих бізнес-угруповань [28]. 

Враховуючи економіко-соціальні, екологічні, інформаційно-суспільні  

перетворення, визнається необхідність створення нових інституціональних 

умов, що відповідатимуть потребам сучасного суспільства та векторам 

економіко-екологічного розвитку заповідних територій, і в той же час, 
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гарантуватимуть дотримання нормативно-регуляторних  обмежень 

природоохоронного характеру [29, с.57]. 

Для економіко-екологічного розвитку заповідних територій 

формування інституційного забезпечення є дуже важливим етапом розвитку з 

точки зору комплексного економічного підходу та формування інноваційних 

векторів господарської діяльності, мінімалізації фінансово-організаційних 

ризиків, адміністративно-регуляторного тиску. 

Системі економіко-екологічного розвитку заповідних територій 

притаманна велика кількість неформальних інститутів, пов’язаних власне з 

психологічними властивостями  населення, їх відношенням до цінних та 

унікальних територій, історичним розвитком регіону, рівнем свідомості  та 

культури, тощо. Зокрема, Є. Мішенін та І. Ярова вважають, що комплексна та 

систематична оцінка рекреаційного управління природними ресурсами, на 

основі застосування методології природного капіталу та концепції загальної 

економічної вартості є ефективним напрямом під час розвитку ринкових 

механізмів управління у територіальному форматі [30; 31, с. 276]. Крім того 

механізми інституційного забезпечення   економіко-екологічного розвитку 

заповідних територій представляють собою створення  міжгалузевого 

кластеру, що містить у собі наступні елементи: 

- інституційне забезпечення процесу природокористування в умовах 

розвитку економіко-господарських відносин; 

- інституційне забезпечення становлення та розвитку товарного ринку та 

ринку послуг економіко-екологічного характеру, шляхом співпраці з 

представниками приватного сектору економіки та територіальними 

громадами; 

- інституційне забезпечення економіко-трудових відносин з персоналом 

галузі природно-заповідного фонду України [32, с.149-152; 33, с. 23-26; 34] 

- інституційне забезпечення інклюзивного економіко-екологічного 

розвитку заповідних територій.  Кожному з вищевикладених рівнів 

притаманні структурні ознаки та кінцеві завдання: формування алгоритмів 
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щодо запровадження інноваційних чи автомізації вже існуючих процесів; та 

формування кінцевого продукту для споживачів. Нами пропонується 

розглядати інституційне забезпечення економіко-екологічного розвитку  

об’єктів природно-заповідного фонду України у двох кластерах: 

1. як власне ресурсу, в т.ч. сировинного, що забезпечує умови для 

відпочинку, лікування, оздоровлення, рекреаційної та туристичної діяльності, 

надання послуг вражень  та задоволення суміжних потреб людини 

(відповідний підхід передбачає, що ресурс є «фізично споживним», тобто 

людина може задовольнити свої потреби у разі внесення змін до структури, 

об’єму  відповідного виду природних ресурсів, середовища їх існування, від 

часткової руйнації до повного знищення); 

2. як процесу, ведення господарської діяльності,  систему заходів чи інших 

дій спрямованих на ведення надання споживачам певного виду послуг 

(наприклад, туристично-рекреаційних послуг, або, спрямованих на 

отримання певних емоцій вражень, використання логотипу/бренду об’єкту 

ПЗФ України), шляхом опосередкованої взаємодії з природними ресурсами  

(підхід передбачає мінімалізацію втручання в природну, фізіологічну, 

біологічну  структуру ресурсів, без їх деформації або руйнації) (додаток Е).  

З інвестиційно-фінансової точки зору, головною метою інституційного 

забезпечення економіко-екологічного розвитку заповідних територій є 

визначення сутності економічного вираження відповідних суспільних 

відносин, формування системи їх фінансового- інвестиційної  підтримки та 

фіскально-регуляторної політики (додаток Ж).  

Сучасні дослідники відзначають, що  економічний потенціал територій 

природно-заповідної сфери визначається складом і рівнем реалізації 

економіко-господарських функцій.  

Такі науковці, як П. Горюп, А. Хаберл, О. Рубель, В. Айдер, І. 

Кульчицький, А. Смалійчук и Н. Горюп слушно стверджують, що деякі 

природні ресурси мають великий потенціал для їх ефективного використання 
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у різних галузях національного господарства, наприклад  у якості сировини 

для енергії та інших продуктів [35]. 

На думку М. Петрушенко, Н. Шевченко, Б. Буркинського, Н. 

Хумарової  завдяки методу  «гри з природою» можна визначити пріоритетні 

галузі для інвестицій, наприклад, максимальна сума інвестицій призначається 

для регіонів із середнім рівнем доходу, а мінімальна – для регіонів із високим 

рівнем доходу [36; 37].  

Зокрема, А. Якимчук, А. Валюх, О. Дюгованець, Р. Білик, К. Павлов, 

О.Павлова, Н. Батковець, Н. Попадинец, І. Григорук  вважають, що 

ефективне використання природних ресурсів та управління заповідними 

темериторіями передбачає  обов’язкове залучення місцевих органів влади до 

співпраці, оскільки економіко-екологічний потенціал заповідних територій 

безпосередньо впливає на розвиток регіону в цілому [38]. З метою 

формування ефективної економічної стратегії розвитку об’єктів природно-

заповідного фонду деякі вчені  пропонують умовний розподіл заповідних 

територій за економічними показниками:  

- заповідні території з великим економічним потенціалом, що 

обумовленений широким спектром господарських функцій;  

- заповідні території із соціо-економічним потенціалом, де можливий 

різновекторний розвиток ринково-господарських та соціальних напрямів 

діяльності;  

- заповідні території соціального напряму, де реалізуються переважно 

суспільно значущі функції непідприємницького характеру [39].  

Отже, відсутність регуляторного акту, чіткої законодавчої точки зору 

на визначення сутності та ролі об’єктів природно-заповідного фонду України 

у системі збалансованого економіко-ефективного природокористування, їх 

місця у фінансовій та ринковій інфраструктурах зумовлює тінізацію 

відповідного сектору фінансово-організаційної діяльності суб’єктів 

господарювання, формування квазі-нормативних конструкцій співпраці 

(угод) та формалізму притягнення до юридичної відповідальності 
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порушників [40, с.549-552]. Отже, інституційний підхід до забезпечення 

економічного, ефективного та сталого розвитку об’єктів природно-

заповідного фонду України складається з наступних формальних інститутів: 

1. Інститут державної влади (законодавче підґрунтя, міжнародні 

стандарти, підзаконні норми, тощо), тобто відповідність  змісту 

нормативно-регуляторних норм умовам існуючих економіко-екологічних  

перетворень. Без належного нормативно-регуляторного закріплення 

економіко-екологічних форм діяльності об’єктів ПЗФ України та механізмів 

співпраці з приватним сектором економіки, існує можливість стихійного 

розвитку економіко-екологічних векторів  господарської діяльності, та, 

неконтрольованого використання природних ресурсів; тобто, існування  норм 

де-юре, але де-факто економіко-суспільні відносини перебувають поза їх 

рамками [41, с.38-40]; відповідна норма діє за аналогією, тому не забезпечує 

необхідного результату, є неефективною; 

2. Інститут економіко-трудового менеджменту ("lawcon" 

менеджмент) з персоналом галузі, що забезпечує формування 

персоналізованого підходу до працівників з урахуванням їх професійних та 

особистих здібностей, рівню освіти та кваліфікацій, обсягів фактично 

виконуваної роботи, та, розвиток системи мотиваційно-економічних 

механізмів для працівників галузі [36; 42;43, с.230-235]; 

3. Інститут договірного співробітництва, що забезпечує окреслення 

адміністративно-фінансового поля співпраці установ ПЗФ України та 

приватних підприємців, територіальних громад, зменшення ризиків 

укладення вдаваних правочинів, формування квазі-нормативних конструкцій 

співпраці (угод), персоналізація умов співпраці з заповідними територіями, 

враховуючи їх економіко-екологічний потенціал; 

4. Інститут фінансово-інвестиційної підтримки об’єктів  природно-

заповідного та підприємців, що здійснюють господарську  діяльність 

економіко-екологічного напряму, що спрямований на  становлення та 

розвиток фінансово-інвестиційної інфраструктури заповідної галузі, 
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розширення форм співпраці об’єктів природно-заповідного фонду, 

фінансових установ та приватних підприємців, наявність якісної та гнучкої 

фіскально-податкової та дозвільної політики.    

5. Інститут економіко-екологічної інклюзії у сфері ПЗФ України, що 

забезпечить зменшення фінансово-фіскального навантаження на приватних 

підприємців, шляхом  зонування господарської діяльності, залучення більшої 

кількості суб’єктів господарювання до роботи в галузі заповідної справи, 

сприятиме створенню соціально-інфраструктурних об’єктів (майданчиків) та 

появі нових робочих місць, зменшить динаміку трудової міграції з 

віддалених та економіко-деструктивних районів [44, с.390]. 

6. Інститут комплексного інноваційно-економічного та еколого- 

організаційного планування, що спрямований на забезпечення прозорості та 

економічної ефективності процесів співпраці з представниками приватного 

сектору економіки (формування статусу, прав, свобод та обов’язків суб’єктів 

господарювання, що здійснюють свою економіко-екологічну підприємницьку 

діяльність  на заповідних територіях або шляхом співпраці з ними), 

моніторинг ринку попиту та пропозиції економіко-екологічних векторів 

господарської діяльності на заповідних територіях; поєднання 

природоохоронних завдань та економіко-екологічних потреб населення, 

територіальних громад [45, с. 134-137; 46, с. 157-158].  

 

1.2. Концептуальні положення економічного забезпечення в сфері 

використання та розвитку об’єктів природно-заповідного фонду 
 

На сьогоднішній день  території природно-заповідного фонду України 

розглядаються як частина світової системи унікальних об’єктів та екосистем, 

що перебувають під  охороною та потребують особливого режиму, однак 

чималий потенціал економіко-екологічного характеру заповідних територій 

перебуває поза зором багатьох сучасних науковців та практиків.  Для 

суспільства першочерговими завданнями є пошук шляхів збереження, 
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охорони та відтворення унікальних територій, що стануть підґрунтям 

здорового та безпечного середовища для майбутніх поколінь, однак, в той же 

час економіко-суспільні перетворення вимагають становлення та розвитку 

еколого-інноваційної ринкової інфраструктури. 

 Теоретико-методичним проблемам соціо-економіко-екологічного 

розвитку  природно-заповідних територій та об’єктів, напрямам збереження 

та відтворення унікальних природних комплексів та екосистем, як головного 

механізму розширення заповідного фонду присвятили свої дослідження 

наступні наступні вчені Л Касперевич, С. Стойко,Л. Петрова, П. Присяжнюк, 

О. Свідзинський, О. Ільїна,  І. Якимчук, І. Ярова, Є. Мішенін, І. Калуцький, 

А. Рак, І. Котько, О. Попова, І. Русєв,  С. Олійник, А. Кобець, О. Задорожна, 

Г. Гончаренко, М. Роженко. Дослідженню питань становлення, розширення 

та розвитку, природно-заповідного фонду та удосконалення управління 

природоохоронною діяльністю, присвячені праці вчених М.  Алексика, Й. 

Бундзяка, В.  Брусака, Ф. Гамора, В. Євдокименка, С.  Колесникова, М. 

Капраля, М. Лендєла, О. Мазура, К. Малиновского, П.  Пастернака, С.  Попа, 

В. Солодкого, С. Стойки, В.  Химинця, В. Чумака та ін. 

Як слушно зазначають, А. Сухоруков  та М. Харазішвілі, що норми права 

мають один вектор розвитку з економічними перетвореннями, однак, 

розвиток суспільних та політичних інститутів може мати негативний вплив 

на систему права, що стає підґрунтям для утворення законодавчих колізій та 

відокремлення нормативних актів від фактичних економіко-господарських 

відносин [47]. 

Дж.- Б. Гудман зазначає, що економічні методи управління будь-якою 

системою мають враховувати постійний політичний та ідеологічний впливи. 

Політично-суспільні трансформаційні процеси постійно намагаються 

заволодіти усіма сферами національної економіки країни, тому надважливо 

триматись суспільно-екологічних орієнтирів під час формування еколого-

суспільних відносин [4̅8]. 
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Р. Грюневельд стверджує, що під час процесу створення заповідних 

територій має здійснюватись прогноз економіко-екологічного потенціалу 

заповідної ділянки, в тому числі витрат на охорону та відтворення 

унікальних екосистем, та, можливості запровадження альтернативних 

економіко-організаційних шляхів розвитку таких територій [49]. 

На думку Г.- К. Дейли та П.- А. Метсон, природні ресурси необхідно 

розглядати у контексті природних капітальних активів, що забезпечують 

надання власне екосистемних послуг, тому свідоме ставлення до ресурсного 

потенціалу надасть змогу розширити напрями надання послуг екосистемного 

характеру [50].  

Такі європейські вчені, як М. Шурке, М. Макнєє, Д. Стаклер, Р. Арсе, С. 

Тсолова та Й. Мортінсен, у своїх наукових дослідженнях, аналізують зв'язок 

еколого-економічного росту країн та позивну динаміку їх оздоровлення, 

стверджуючи, що екологічний добробут населення та рівень  здоров'я 

впливають на виробничі показники у всіх галузях національного 

господарства та ринок праці [51]. Представники нової інституційної 

економіки вважають, що саме інститути є  рушійною силою при побудові 

будь-яких економіко-суспільних відносин, та формуванні нових векторів 

господарської діяльності [52]. Економіко-ефективний розвиток заповідних 

територій також потребує формування дієвих інститутів, що можуть 

забезпечити комплексний підхід, таких як договірні інститути, інститути 

фінансово-організаційної підтримки, інститути мотивації персоналу до 

роботи. 

Представники теорії природокористування стверджують, що 

раціональне та ощадливе використання природних ресурсів є головним 

чинником під час формування економічних законів, в аспекті взаємозв'язку 

суспільства та природи [53].  

Прихильники економічного інституціоналізму, зокрема Т. Веблен, 

вважали, що розглядати економічні проблеми можливо тільки у 

взаємозв’язку з соціальними, політичними, етичними та правовими 
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тенденціями у суспільному житті [54].  Наразі, розвиток заповідних 

територій  з урахуванням економічного інституціоналізму є вдалим та 

економіко-ефективним, оскільки розмежування еколого-соціальних, 

економіко-екологічних, політико-організаційних, нормативних  інститутів 

може призвести до номінального вирішення існуючих проблем та прогалин, 

тож не матиме довгострокового ефекту економіко-екологічного розвитку 

об'єктів ПЗФ України. 

Д. Муліот, М. Кулолі, Д. Пелетьєр, А. Томашіні зазначають, що 

природоохоронна та економічна складові діяльності  природоохоронних 

територій мають не тільки важливе значення для підтримання екосистем, але 

й також – для соціального розвитку регіонів. Охорона та відтворення 

екосистем,  сприяє не тільки збереженню все існуючого біорізноманніття, що 

позитивно впливає на стан здоров'я населення, але й сприяє залученню 

інноваційних технологій в регіон [55]. 

У. Хамфрис  та  Д.- Дж. Китченер стверджують, що формування 

еколого-економічних напрямів розвитку на заповідних територіях має 

ґрунтуватись на традиційних видах господарської діяльності, яка притаманна 

кожному регіону з урахуванням історико-культурного, національно-

етнічного розвитку. Кардинальна зміна векторів еколого-економічної 

діяльності може мати негативний вплив на місцеве населення, як основний 

ресурс трудового капіталу [56]. 

Б. Буркинський, О. Нікішина, Н.Андрєєва, Н. Хумарова, О. Лайко,  Г. 

Тютюнник у своїх дослідженнях зазначають, що розвиток економіки країни 

залежить від формування комплексної системи показників, як економічних, 

так і екологічних [57]. 

О. Рубель також слушно стверджує, що унікальні та цінні території 

мають не тільки природоохоронне значення, але й неабиякий економіко-

екологічний потенціал, що може стати вектором співпраці з територіальними 

громадами та представниками бізнес-спільности [58]. 
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А. Якимчук, Т. Микитін, А. Валюх у своїх дослідженнях зазначають, 

що розвиток територій природно-заповідного фонду залежить від системи 

ефективного управління, використання інноваційних інструментів та 

міжнародного досвіду у цій сфері, наприклад система адаптивного 

управління, використання геоінформаційних технологій, реструктуризації 

управління [59]. 

Безпосередньо ресурс економіко-екологічних вигід, забезпечений 

адміністраціями установ ПЗФ, використовують: рекреація та туризм,  сфера 

охорони здоров'я,  сільське, лісове, водне  господарства, енергетика,  хімічна 

та легка промисловості, історико-культурна сфера та інші. Однак, останнім 

часом все більше з’являється інформації щодо неухильно зростаючого 

негативного та неконтрольованого впливу  на цінні та унікальні  екосистеми, 

який призводить до значних екологічних та еколого-економічних втрат у 

всьому світі, що зумовлює законодавче визнання економіко-екологічної 

діяльності на заповідних об’єктах, як окремого вектору економічної 

діяльності та запровадження відповідних економіко-регуляторних механізмів 

[60; с. 161-162].  

Ефективність розвитку економіко-екологічних інструментів діяльності 

установ природно-заповідного фонду залежить не тільки від власне 

внутрішніх векторів роботи самих об’єктів ПЗФ, але й від механізмів 

співпраці з представниками приватного сектору економіки країни [61, с. 211-

213].  

Згідно визначення Комісії Інклюзивного Розвитку (The Commission 

Inclusive Growth) система  соціально-економічного росту є першочерговим 

завданням сучасного суспільства, оскільки має враховувати рівень добробуту 

та вектори регіонального розвитку . Незбалансоване зростання різних сфер 

національного господарства, колізії становлення сталих ринкових відносин 

негативним чином впливають на всю економічну ситуацію в країні, 

знижують можливості використання ринкових потенціалів [62]. 
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Т. Ткаліч зазначає, що інклюзивний розвиток економіки  є одним з 

найбільш доцільних напрямів побудови економіко-суспільних відносин, 

однак, через відсутність уніфікованого трактування, існує чимало 

нормативно-регуляторних колізій [63].  

Такі прихильники концепції розвитку інклюзивної економіки, як  А.Уніят, 

З.Юзвін  зазначають, що відповідний підхід повинен охоплювати не тільки 

економіко-фінансові відносини у країні, але й політичні, соціальні та 

екологічні, оскільки  сталий розвиток неможливий без системного 

комплексного підходу [64]. 

С. Лю, М. Емібаейр зазначають, що природоохоронні проблеми мають 

два «поля» розташування, а саме: власне необхідність збереження унікальних 

екосистем, біорізноманіття та економіко-екологічне поле, тобто фінансово-

організаційні та адміністративні ресурси для вирішення відповідних завдань 

[65]. 

Е. Вайда та  Б. Уолтерс стверджують, що економіко-соціальні 

перетворення у суспільстві мають чималий вплив на систему охорони, 

збереження та відтворення унікальних територій, оскільки від динаміки 

розвитку фінансових, адміністративних, соціально-культурних факторів 

залежить ступінь охорони або руйнування екосистем [66]. Враховуючи думки 

різних вітчизняних та іноземних науковців, ми можемо побачити, що майже всі 

наголошують на необхідності активізації процесів співпраці представників 

приватного сектору економіки та державних природоохоронних інститутів, 

необхідності розширення векторів взаємодії, що дозволить не тільки 

забезпечити інклюзивність розвитку природоохоронної та природно-заповідної 

галузей, але й сформувати інвестиційно-фінансову інфраструктуру. 

Аналізуючи динаміку обсягів бюджетного фінансування 

природоохоронних потреб, ми можемо стверджувати, що без інструментів 

економіко-екологічного зростання та співпраці з представниками приватного 

сектору економіки, заповідні території не будуть мати достатнього обсягу 

ресурсів, що відповідатиме потребам сьогодення. Обсяги видатків на 
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збереження природно-заповідного фонду (КФКВ 0520) з Державного 

бюджету України за період з 2016 по 2020 роки збільшились на 275736,8 грн, 

що становить 63,5%, однак враховуючи щорічний офіційний показник 

інфляції за цей період, обсяг фінансування було збільшено лише на 59,8 %, 

кожний рік за рахунок інфляційних рухів в країні  нівелюється близько 1,2 % 

обсягів фінансування (Таблиця 1).  

Таблиця 1. Аналіз  обсягу видатків з Державного бюджету України на 
збереження природно-заповідного фонду за період з 2016-2021 рр. з 

кореляцією на індекс інфляції 
 
 
 

Рік 

Обсяг 
видатків 

на 
збережен
ня ПЗФ 
(КФКВ 
0520) 

(тис.грн) 

Коефіцієн
т індексу 

інфляції за 
рік у % 

значенні 

Обсяг 
коштів,  які 
нівелюютьс
я внаслідок 
інфляції в 

державі у % 
значенні 

Динамік
а площі 
об’єктів 

ПЗФ 
(млн.га) 

 

Витрати 
на 1 га 
площі 
ПЗФ 

(тис.грн) 

Витрати на 
1 га площі 

ПЗФ 
(еквівален

т у 
доларах 
США) 

2016 142704,7 112,4 0,89% 3,985 35810,46 1338,58 
2017 257649,2 113,7 0,88% 3,991 64557,55 2413,14 
2018 292949,9 109,8 0,91% 3,985 73513,15 2747,90 
2019 391009,5 100,8 

(січень 
2019 року) 

0,99% 4,085 95718,36 3577,92 

2020 418441,5 105,0 1,23 % 4, 105 101934,5
9 

3810,28 

2021 530 599,9 101,5 
(травень) 

1,05 % 4,485 118305,4
4 

4422,22 

Джерело: власна розробка автора на підставі [67]; [68]; [69]; [70]; [71] 

За період з 2016 по 2021 роки існує  позитивна динаміка росту видатків 

у сфері охорони довкілля, тобто держава зацікавлена у становленні та 

розвитку економіко-екологічної діяльності заповідних об'єктів. Однак, одним 

з головних інструментів підтримки здійснення природоохоронних завдань та 

заходів спрямованих на збереження територій  та об'єктів  природно-

заповідного фонду  є підтримка з боку приватного сектору економіки: 

- залучення власних  коштів підприємств, установ, організацій 

спрямовані на фінансування природоохоронної дільності; 
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-- формування розгалуженої системи економіко-договірних 

конструкцій співпраці з установми ПЗФ (наприклад угоди франчайзингу, 

ваучингу, концесії, факторингу, тощо);  

-розвиток інформаційно-методичної підтримки установ природно-

заповідного фонду, формування кризового менеджменту галузі; 

- формування інституту цільового заповідного кредитування, як 

галузевого формату фінансової підпримки субʼєктів господарювання та 

інвестиційного потоку (Рис.1); 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні елементи системи економіко-ефективного розвитку 
заповідних територій 

Джерело: власна розробка автора 

- зростання інструментів державно-приватного партнерства з 

установами заповідної справи; 

- розширення контрагентів до співпраці з установами ПЗФ, наприклад 

банківські та інші фінансові установи, тощо; 

- запровадженгня нових форматів ведення господарської діяльності на 

заповідних територіях (наприклад інклюзивна господарська діяльність 

економіко-екологічного напряму, послуги з програмування вражень, тощо); 

- формування нових економіко-ефективних методів розвитку та 

управління заповідними територіями, що мають багаторівневий характер  

Об'єкти ПЗФ України 

економіко-екологічні вектори діяльності 

природоохоронні 
завдання, 

збереження, 
відтворення 
природних 
екосистем 

економіко-
ефективний 
розвиток та 
управління  

заповідними 
територіями 

економіко-
ефективне 

планування та 
розвиток 

економіко-
екологічних форм 
господарювання  

розвиток 
економіко-

трудового та 
корпоративного 

менеджменту 
персоналу галузі, 

формування 
мотиваційної 

системи   
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Однак, наразі, простежити динаміку розвитку економіко-екологічної 

складової в установах ПЗФ та економічно-організаційні  механізми співпраці 

з представниками приватного сектору економіки не є можливим, оскільки 

чинними законодавством [72, 884-886] не передбачено обов’язок 

адміністрацій установ заповідної справи та приватних підприємців надавати 

статистичні дані щодо кількості рекреантів або туристів, які відвідали 

заповідні території,  отримали послуги еколого-економічного характеру, 

уклали угоди про співпрацю, тощо.  

Нами пропонується розроблення уніфікованої статистичної таблиці, яка 

відображатиме кількість осіб, що відвідали об’єкт ПЗФ, скористалися 

послугами економіко-екологічного характеру, які надаються власне 

адміністраціями установ ПЗФ та приватними підприємцями, що здійснюють 

господарську діяльність на заповідних територіях. (додаток И). Крім того 

адміністрації установ ПЗФ також мають подавати кількість угод, які були 

укладені з представниками приватного сектору економіки та вказувати 

запланований дохід від такої співпраці. Наявність відповідної статистичної 

інформації значно спростить та зробіть прозорішою механізми державно-

приватної співпраці в цілому, та, оперативно відображатиме слабкі сторони 

того чи іншого виду співробітництва, наявність попиту на ринку таких услуг 

та обсяги кінцевих споживачів еколого-економічого продукту [73, с. 121]. 

Збір та аналіз відповідної інформації звітно-статистичної інформації надасть 

можливість оперативного вирішення наступних питань: 

- моніторинг динаміки розвитку механізмів державно-приватного 

партнерства між установами ПЗФ та представниками приватного сектору 

економіки; 

-  формування «сезонної активності» установ ПЗФ (високий, низький 

туристично-рекреаційний сезон); 

- підвищення рівня співпраці місцевої громади та адміністрацій 

заповідних об’єктів, рівень соціальної довіри та відповідальності; 
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- розширення економіко-нормативних конструкцій співпраці з приватними 

підприємцями (угоди ваучингу, франчайзингу, концесії тощо); 

- персоналізація фінансових та інвестиційних інструментів у заповідній 

газулі (формування бюджетних та позабюджетних надходжень враховуючи 

реальні потреби кожного конкретного об’єкту ПЗФ, виділення коштів тільки 

по КФКВ, які дійсно є дефіцитними); 

- ліквідація кадрового дефіциту певних професій в галузі заповідної 

справи (наприклад, профільних науковців, екологоорієнтованих фінансистів, 

екологічних правників); 

- підвищення обсягів видатків на фінансово-економічне забезпечення 

персоналу установ охорони навколишнього природного середовища, що не  

віднесено до керівного складу; 

- формування інвестиційних інструментів з урахуванням  індексів інфляції 

державної валюти; 

- розроблення заходів адміністративно-інформаційної підтримки установ 

ПЗФ (формування економіко-екологічних механізмів надання послуг он-лайн 

або дистанційного характеру); 

- координація потоків відвідувачів (рекреантів), а також, наявність 

адміністративно-регуляторних інструментів для територій з невеликою 

кількістю точок доступу; 

- розширення напрямів надання платних послуг установами ПЗФ 

відповідно до сучасних економіко-екологічних потреб населення; 

- формування психологічно-соціального підґрунтя для населення щодо 

можливостей здійснення економіко-екологічної діяльності установами ПЗФ 

(нівелювання пострадянського погляду безкоштовності послуг наданих 

державними установами, формування економіко-господарської концепції 

розвитку заповідних територій); 

- формування мінімальних стандартів якості послуг та продуктів 

економіко-екологічного напряму, що можуть надаватися заповідними 

об’єктами; 
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- необхідність створення дуальної системи послуг економіко-екологічного 

характеру: продукти та послуги, що можуть фінансуватися за рахунок 

бюджетних коштів, та, комерційні послуги, що характеризуються приватно-

інвестиційним  способом створення та передбачають наявність інвестиційно-

фінансової привабливості для участі з боку приватних партнерів;   

- розроблення  державно-приватних програм стимулювання розвитку та 

розширення економіко-екологічних послуг об’єктами природно-заповідного 

фонду, за рахунок фінансово-інвестиційної співпраці з територіальними 

громадами; 

- створення системи умовного зонінгу в залежності від типу функцій, які 

передаються представнику приватного сектора економіки (інвестору). 

Диференціація проєктів ДПП у сфері природно-заповідного фонду 

України забезпечить від формування чіткої стратегії співпраці з приватним 

сектором економіки на підставі прозорої мети та завдань проєкту, що не 

тільки звузить потенційне коло контрагентів, але й забезпечить залучення 

найбільш перспективних суб’єктів  (Таблиця 2). 

Таблиця 2. Види інвестиційних проєктів еколого-економічного характеру. 

Інфраструктурні 
проєкти 

Участь представників  бізнес-угруповань у 
наданні послуг не природоохоронного 
характеру (будівництво, оснащення 
матеріально-технічним устаткування, 
обладнання наукових та науково-дослідних 
лобараторій, закупівля спецінветарю, 
обладання службових приміщень, тощо) 

Інтегровані еколого-
економічні проєкти 

Приватний партнер отримує низку 
організаційно-економічних, господарських 
та інших функцій (наприклад, стратегічне 
екологічне планування, реалізація 
оздоровчих еколого-економічних проєктів, 
тренування професійних спортсменів на 
заповідних територіях); виробництво 
товарів під брендом або логотипом установ 
ПЗФ 

Комбіновані проєкти Поєднання інфраструктурної та економіко-
екологічної складових 

Джерело:розроблено автором 
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В той же час без належної інформаційної підтримки населення та 

представників місцевих бізнес-угруповань ефективність будь-якої 

господарської діяльності матиме не досить високий економічний ефект, 

оскільки не буде врахувати досвід інших регіонів, рівень трудової міграції, 

рівень ринкового попиту, економічно-ефективні алгоритми управління, тощо 

[74, с. 270-272]. Враховуючи вищевикладене, нами пропонується створення 

мобільного додатку, відповідно до якого, суб’єкт господарської  діяльності 

буде мати можливість побачити, які види підприємництва вже здійснюються 

на відповідному об’єкті ПЗФ, та, обрати для себе або новий вектор 

діяльності, або  долучитись до вже існуючого (наприклад, на підставі  угод 

франчайзингу), тобто сформувати найбільш вигідну стратегію управління 

(додаток К). Крім того, враховуючи гео-соціальну ситуацію впродовж 2020-

початку 2021 років, у зв’язку з всесвітньою пандемією короно вірусу COVID-

19, викликаною інфекцією, спричиненою SARS-CoV-2, необхідність 

дотримання соціальної дистанції та формування безконтактної форми 

суспільних відносин, відповідний електронний додаток значно спростить не 

тільки  оперативний економіко-екологічний та фінансовий моніторинг, але й 

забезпечить дистанційний доступ громадян до багатьох послуг, в тому числі 

адміністративних [75, с.141-142]. 

Економіко-екологічний розвиток заповідних територій  можливий  

тільки в разі збалансовованого поєднання природоохоронної, інформаційної, 

нормативно-регуляторної та економіко-екологічної складових. Співпраця 

об’єктів природно-заповідного фонду України з представниками приватного 

сектору економіки на договірних чи позадогорівних умовах, має враховувати 

не тільки необхідність дотримання природоохоронних імперативів, а також 

економіко-екологічне  підґрунтя господарської діяльності установ заповідної 

справи, оскільки організаційно-фінансова сутність виробництва не має бути 

відірвана від соціально-екологічних процесів.  

Формування інструментів оперативного статистичного та 

інформаційного моніторингу забезпечить розвиток найбільш економіко-
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вдалих напрямів підприємницької діяльності для відповідного регіону, а 

також зумовить появу інноваційно-екологічних напрямів господарювання, в 

тому числі надання дистанційних послуг населенню. 

Враховуючи вищевикладене, економіко-екологічне забезпечення 

розвитку природно-заповідного фонду, на нашу думку, полягає у формуванні 

економіко-екологічних відносин між об’єктами ПЗФ України, 

представниками приватного сектору економіки, органами державної влади, 

місцевого самоврядування (територіальними громадами), що мають на меті 

поєднання природоохоронних завдань, та, розвиток економіко-екологічних 

векторів співпраці з представниками приватного сектору економіки. 

Заповідні території мають розглядатися,  як комплексні ресурсові зони, що 

забезпечують умови для формування якісного  навколишнього середовища  

людини  та  задовольняють економіко-екологічні потреби суспільства 

шляхом розбудови ринково-корпоративних засад, та,  механізмів 

капіталізації природноресурсових відносин, забезпечення потреб населення у 

якісних економіко-екологічних послугах, створення  дієвих механізмів  для 

здійснення  екологоорієнтованої господарської діяльності, що не суперечить 

основним завданням та функціям об’єктів природно-заповідного фонду [76, 

с.296-297].  

Економіко-екологічне забезпечення діяльності установ  ПЗФ повинно 

складатись з наступних завдань:  

- поєднання пріоритетних природоохоронних цілей та економіко-

екологічних потреб населення, з урахуванням регіонів розташування об’єктів 

ПЗФ; 

- дотримання фінансово-організаційних інтересів та прав представників 

приватного сектору економіки; 

- дотримання пріоритетної мети розвитку територій та об’єктів ПЗФ за 

допомогою  залучення інноваційно-господарських технологій, розроблених у 

приватному секторі; 
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- формування механізмів економіко-екологічної відповідальності для 

представників приватного сектору економіки, у разі порушення 

природоохоронних імперативів під час здійснення господарської діяльності; 

- наявність економіко-екологічних та нормативних механізмів для 

залучення альтернативних інвестиційно-фінансових джерел у заповідну 

сферу (наприклад, залучення фінансово-кредитних установ); 

- формування регуляторно-економічного підґрунтя для розподілу 

«ролей», функцій та обов’язків для представників приватного сектору 

економіки (Таблиця 3). 

Таблиця 3.Форми участі представників приватного сектору економіки у 

системі економіко-екологічних відносин  

Форма  
співпраці з 
установою  

ПЗФ 

«Активна роль» «Фінансова роль» 

Організаційні 
форми 
представників 
приватного 
сектору 
економіки 

Приватні підприємці, 
юридичні особи  
(ФОП, ТОВ, ВАТ,  
кооператив, тощо) 

Банківські установи, кредині 
спілки, фінансово-кредитні 
союзи 

Види 
співпраці з 
установами 
заповідної 
галузі 

Безпосереднє 
здійснення 
екологоорієнтованої 
або еколого-
економічної 
господарської 
діяльності, співпраця 
в частині надання 
платних послуг 
установими ПЗФ, 
розроблення 
інноваційних видів 
еколого-
економічного 
продукту 
 

Здійснення економічної 
підтримки приватних 
підприємців, фінансування 
еколого-економічних проєктів, 
надання цільового «природно-
заповідного кредитування», 
співпраця з Державною 
фіскальною службою в частині 
відтермінування платежів за 
зобов’язаннями або 
компенсаційних заходів з боку 
держави, екологічний 
факторинг. 
Здійснення поруки 
представників приватного 
сектору економіки. 

Джерело: розроблено автором 
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- обов'язкова  фінансово-організаційна підтримка наукової та науково-

дослідної діяльності  установ ПЗФ представниками приватного сектору 

економіки, що мають намір здійснювати свою господарську діяльність на 

заповідних територіях; 

- підвищення ефективності використання об'єктів та територій ПЗФ на 

основі підприємницької мотивації та ресурсів, об'єктивне визначення потреб 

ринку на еколого-інноваційні продукти, дослідження категорій 

«потенційних споживачів», співвідношення інвестиційних витрат та 

кінцевого прибутку; 

- становлення та розвиток інклюзивних форм економіко-екологічного 

напряму ведення господарської діяльності на заповідних територіях; 

- створення «заохочувального» інвестиційного режиму для здійснення 

економіко-екологічної діяльності в межах заповідних територій (додаток Л); 

- оптимальне використання цінних природних ресурсів та територій, з 

урахуванням природоохоронних заборон, економічних очікувань і потреб 

приватного сектору; 

- формування «пільгового податкового режиму» для представників 

приватного сектору економіки, що мають намір здійснювати свою 

господарську діяльність на заповідних територіях. 

  Формування інклюзивних напрямів економіко-екологічного розвитку 

заповідних територій також може стати підґрунтям для розширення 

інвестиційних потоків в галузь, оскільки суттєво розширить вектори 

співпраці між приватними підприємцями, територіальними громадами, 

органами державної влади. Інклюзія економіко-екологічного напряму має 

включати в себе усі сторони суспільного життя, оскільки безпосередньо 

впливає як на динаміку розвитку фінансового добробуту суспільства, так, і 

рівень екологічної безпеки населення, а отже, має трактуватися ширше ніж  

такі дефініції, як «економічна інклюзія», «екологічна інклюзія», «фінансова 

інклюзія» [78, 179-180]. Отже, інклюзію економіко-екологічного напряму 

можна в цілому окреслити, як  партнерство державного і приватного 
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секторів, форма співпраці між державними органами влади, територіалими 

громадами та бізнес-спільнотою, що має на меті забезпечити фінансування, 

будівництво, відновлення, реконструкцію, управління або утримання 

інфраструктурних об’єктів, надання послуг або продуктів 

екологоорієнтованого  спрямування, створення можливостей для будь-якого 

суб’єкта долучитись до економіко-екологічних форм розвитку ринкових 

відносин, створення передумов для скорочення економіко-фінансової 

стратифікації між суб’єктами господарських відносин в частині отримання 

економіко-екологічних вигод під час використання природних ресурсів, 

наприклад залучення мікропідприємців, які не мають достатньої кількості 

фінансово-організаційних ресурсів (додаток М) [79, с. 306-308]. Такі 

дослідники, як С. Князь, Є. Павленко, О. Рубель, О. Завнерчик слушно 

наголошують на необхідності використання екосистемного підходу та 

принципу комплексного управління природними ресурсами, що покращує 

навколишнє природнє середовище, біорізноманіття, забезпечує розвиток 

різних галузей національної економіки, зокрема  рекреації та туризму [80]. 

Господарська діяльність економіко-екологічного напряму має бути 

інфраструктурно-організованою, наприклад, наявність  місць для  сміття 

та/або  інших ТПВ, організаційних пунктів для вирішення нагальних потреб 

сімей з дітьми (облаштовані пункти для годування немовлят, для справляння 

фізичних потреб людей з особливими потребами, для відпочинку людей 

похилого віку тощо). Крім того, чимало потенційних споживачів  мають на 

меті отримання повного спектру послуг для комфортного відпочинку та 

формування комплексної цінової політики [81]. Враховуючи вищевикладене, 

нами пропонується запровадження системи допоміжних послуг, як 

інструментів підвищення рівня сервісу економіко-екологічної господарської 

діяльності, та гарантії покращення економіко-екологічних форм 

підприємництва (додаток Н). Оскільки засади здійснення підприємницької 

діяльності у сфері заповідної справи має досить високий поріг входження, 

потребує чимало матеріальних, фінансових та нормативно-організаційних 
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ресурсів, не кожен представник приватного сектору економіки матиме 

можливість провадження такої діяльності, крім того галузі притаманний 

великий обсяг фінансово-екологічних ризиків [83, с. 220-221], однак 

здійснювати так звану «супровідну» підприємницьку діяльність мають 

можливість навіть мікропідприємці.  

Чітка класифікація суб’єктів господарювання  надасть можливість 

реальної оцінки ресурсів для входження у систему відносин економіко-

екологічного характеру галузі ПЗФ України, напрямів розвитку інноваційних 

видів підприємництва, необхідності трансформації усталених економіко-

організаційних форм, створенню організаційно-економічних  механізмів 

договірної чи позадоговірної співпраці. Враховуючи вищевикладене, нами 

пропонується класифікація суб'єктів господарської діяльності в залежності 

від ступеню їх участі у системі економіко-екологічних відносин [83, с. 222]:  

- майн підприємці або так звані головні («прямі») (від англійського слова 

«main»- головний) - це суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють, 

основний напрям еколого-економічної діяльності, мають великий основний 

капітал, тощо (наприклад, концесіонери, франшизодавці). Такі суб’єкти 

господарської діяльності мають ресурсний капітал для самостійного надання  

послуг, виробництва товарів  або здійснення  інших видів еколого-

економічної  діяльності у природоохоронній сфері чи ПЗФ (наприклад, 

туристично-рекреаційна, реабілітаційна  діяльність) [83, с. 222]; 

- підприємці – донори - це суб'єкти господарської діяльності, які беруть  

на себе основне фінансово-організаційне  або матеріально-технічне або інше 

ресурсове навантаження з метою забезпечення успішності, ефективності або 

підтримки  основної екологоорієнтованої господарської діяльності 

(наприклад, комерційні банки, кредитні спілки, кредитно-фінансові установи 

недержавного характеру), в свою чергу отримуючи преференції 

організаційно-фінансового або нормативного характеру від держави 

(наприклад, податкові канікули, квазівідшкодування податків, безкоштовне 
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технічне обслуговування або підтримка ПРРО/РРО або касових апаратів) [83, 

с. 222-223; 84, с.128-131]; 

- підприємці – інклюзори - це суб’єкти підприємницької діяльності, які не 

мають достатньої кількості ресурсів  (фінансових, організаційних, 

матеріальних, технічних) для самостійного входження в галузь економіко-

екологічних відносин, участі у проєктах державно-приватного партнерства, 

потребують сторонніх ресурсів для здійснення основної господарської 

діяльності економіко-екологічного спрямування або мають обмежений 

ступінь ресурсового забезпечення, що зумовлює надання ними послуг 

допоміжного характеру [84, с. 127-128] (Рис.2).  

Рис.2. Основні форми господарської діяльності на сфері природно-

заповідного фонду України 

 Джерело: власна розробка автора 
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 Такі суб’єкти господарської діяльності використовують працю осіб з 

особливими потребами або обмеженими фізичними можливостями, 

здійснюють еколого-суспільні функції,  або, мають на меті вирішення задач 

економіко - екологічної інтеграції певних суб’єктів  (наприклад ФОП, які 

здійснюють надання в оренду кімнат, квартир; юридичні особи приватного 

права, що використовують працю осіб звільнених з місць позбавлення волі, 

тощо) [83, с. 223] . 

- Таким чином, диференціація приватних підприємців та зонування форм 

ведення економіко-екологічних видів підприємницької діяльності не тільки 

сприятиме зменшенню організаційно-фінансового та фіскального тиску на 

підприємців,  але зумовить формування персоналізованої зони еколого-

соціальної відповідальності таких суб’єктів під час ведення господарської 

діяльності [84]. 

Розвиток системи економіко-екологічної інклюзії у сфері природно-

заповідного фонду України забезпечить  розширення інструментів державно-

приватного партнерства з установами заповідної справи, стане підгрунтям 

для формування стійких міжгалузевих зв'язків, створення належних умов 

економіко-організаційної підтримки представників приватного сектору 

економіки; залучення нових контрагентів до співпраці з установами ПЗФ 

(наприклад банки та інші фінансові установи); та, розширення економіко-

договірних конструкцій співпраці з установми ПЗФ (наприклад угоди 

франчайзингу, ваучингу, концесії, факторингу), що забезпечить постійні 

фінансово-інвестиційні потоки в галузь, створення інвестиційних коридорів.  

1.3. Формування інвестиційного середовища в межах економічно 
обґрунтованого використання заповідних територій 
 

Практична реалізація  успішної  економіко-екологічної політики в сфері 

заповідної  справи безпосередньо залежить від інтенсивності інвестиційних 

процесів в галузь, оскільки саме від формування економіко-суспільних 

відносин у заповідній царині залежить власне динаміка економіко-
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екологічного розвитку. Формування сприятливого інвестиційного клімату у 

сфері заповідної справи неможливе без врахування інтересів держави, 

адміністрацій установ ПЗФ,  приватних підприємців та місцевих громад .  

Вітчизняний дослідник В. Любімов зазначає, що сутність терміну  

«інвестиційне середовище» потребує конкретизації, оскільки в наукових 

колах часто використовується, як синонім сполучення  «інвестиційна 

привабливість» [85].  

В економічній літературі існує декілька підходів до розгляду 

«інвестиційного середовища» в залежності від наукових завдань  та 

очікуваних організаційно-фінансових показників. Деякі українські 

дослідники вважають, що інвестиційне середовище представляє собою 

економіко-організаційний механізм залучення фінансових потоків [86]. Інші 

вчені ототожнюють інвестиційне середовище та інвестиційний клімат, як  

комплекс економіко-організаційних, соціальних, нормативних, 

геополітичних умов, що забезпечують привабливість інвестиційної 

діяльності у  господарську систему (інфраструктурні об’єкти, розвиток 

регіональних або загальнодержавних програм) [87, с. 33]. Канадський 

дослідник К. Мартін стверджує, що інвестиційне середовище у 

природоохоронній, в тому числі лісовій сфері національної економіки, може 

характеризуватися як небезпечне, що значно знижує динаміку відповідних 

потоків в галузь [88]. 

Формування сприятливого та інвестиційно-безпечного середовища для 

об’єктів природно-заповідного фонду України, потребує системних змін не 

тільки економіко-фінансового та нормативного характеру, але й також 

зниження податкового навантаження, використання секторальних видів 

договірного співробітництва з представниками приватного сектору 

економіки, формування фінансових інструментів підтримки 

екологоорієнтованої господарської діяльності на заповідних територіях [89, 

с.80]. 
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Китайські дослідники С. Ронг-Ганг та Х. Хонг-Бінг слушно зазначають, 

що чітке формування предмету інвестиційного середовища сприятиме 

прозорішому розподілу фінансових потоків та знизить рівень «сліпого» 

інвестування [90].  

На сьогоднішній день об’єкти природно-заповідного фонду не 

розглядаються, як предмет інвестування, не тільки з боку представників 

бізнес-угруповань, але й з боку дослідників, що зумовлено розглядом 

заповідних територій виключно з природоохоронної точки зору. 

Адміністративно - природоохоронний підхід до створення та розширення 

об’єктів ПЗФ значно звужує не тільки напрями діяльності вищезазначених 

установ, але й також, їх місце та роль у соціо-економічному розвитку 

територіальних громад та регіонів в цілому. На думку К. Туомі  фінансово-

організаційні вигоди не є чільними для інвестиційних потоків, набагато 

більше значення має стабілізація економіко-соціального середовища в 

регіоні, наявність інструментів політично-інформаційної підтримки та волі, 

активності прийняття управлінських рішень [91].  

Основними завданнями нашого дослідження є не тільки визначити 

основні інвестиційні вектори у сферу заповідної справи, а також сформувати 

комплексний економіко-екологічний підхід до розвитку об’єктів ПЗФ 

України, визначити сильні та слабкі сторони заповідних територій для 

потенційних інвесторів. Т. Кінда, до головних перешкод безперервних 

інвестиційних потоків у галузь національного господарства, відносить слабку 

інфраструктуру, недостатній фінансово-організаційний потенціал суб’єктів 

господарювання, економіко-регуляторні обмеження штучного та природного 

характеру [92]. Галузі природно-заповідного фонду притаманні усі 

вищезазначені науковцем перешкоди, що супроводжуються нормативним 

конформізмом, в частині використання інструментів договірного 

співробітництва з приватними підприємцями, колізійністю механізмів 

залучення банківських та інших фінансових установ в галузь, формалізмом 

роботи з трудовим капіталом [93, с. 85-87]. 



70 
 

Такі науковці, як А. Коковіхін, Є. Огороднікова, Д. Уільямс, А. Плахіна, 

пропонують віднести до основних факторів розвитку інвестиційного 

середовища, запровадження інноваційних технологій, ріст виробничих 

потужностей, поява нових робочих місць  та секторальне економічне 

зростання [94]. Е. Лове, Л.  Еванс вважають, що поширення угод державно-

приватного партнерства у сфері екології та охорони навколишнього 

природного середовища, може призвести до формування виключно 

«промислової екології», однак в той же час без такої форми співпраці 

динаміка інвестиційних потоків в галузь завжди буде низькою [95]. 

С. Ліндер зазначає, що на сучасному етапі розвитку економічних 

відносин, дефініції «державно-приватного партнерства» приділяють увагу 

виключно з фінансово-політичної точки зору, замість формування 

ґрунтовних концептуальних засад [96]. 

Л. Янініг Тфег,  Кв. Шен, Уд.  Л. Ченг  також зазначають надмірну 

політизацію державно-приватного партнерства у всіх сферах національної 

економіки, та наголошують на необхідності формування інформаційно-

методичної практики, що забезпечить упорядкування усіх факторів та 

обставин, які зумовили позитивний чи негативний інвестиційний результат 

таких відносин [97]. 

Інвестиційна привабливість заповідних територій є темпорально-

тривалою, оскільки супроводжується низкою обмежень та заборон 

природоохоронного спрямування, в той же час, об’єкти ПЗФ України мають 

неабиякий економіко-екологічний потенціал, як об’єкти екосистемних послуг 

та інклюзивних еколого-соціальних відносин, як комплексні економіко-

екологічні зони, де може впроваджуватися інноваційно-екологічна 

господарська діяльність, та, осередки розвитку регіонів (додаток П). 

Т. Люкк вважає, що підтримка екологічної галузі має ґрунтуватись на 

симбіозі позитивних результатів державно-приватного партнерства та 

активної участі суспільства в екологічних та природоохоронних проблемах 

країни [98]. 
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Державно-приватне партнерство у сфері заповідної справи є одним з 

ключових механізмів розвитку економіко-екологічної діяльності об’єктів 

природно-заповідного фонду України,  формою активізації інвестиційної 

діяльності та залучення нових суб’єктів господарської діяльності до участі в 

економіко-екологічних відносинах (додаток Р). 

З метою розв’язання основних інституційних завдань розвитку 

вітчизняної системи державно-приватного партнерства необхідно 

забезпечити односпрямованість векторів державної та регіональної політики, 

наприклад створити карту технологічної модернізації об’єктів та територій 

природно-заповідного фонду України, що враховуватиме конкурентні 

переваги і природоохоронні обмеження усіх регіонів, обґрунтувати 

конструктивні напрями державної підтримки учасників державно-приватного 

партнерства, що має бути надана тим проєктам, шанси на успіх яких 

оцінюються як високі. Нами пропонується розроблення зонінгу проєктів 

державно-приватного партнерства у заповідній галузі: 

- природоохоронні проєкти державно-приватного партнерства, 

спрямовані на  відновлення, відтворення природних екосистем, реставрацію 

чи реконструкцію інфраструктурних об’єктів, формування належної наукової 

та науково-технічної бази для установ ПЗФ, збереження унікальних 

екосистем  для біологічного існування людини, відновлення зруйнованих 

природних комплексів та територій; 

- економіко-екологічні проєкти державно-приватного партнерства, що 

спрямовані на розвиток нових векторів екологоорієнтованої господарської 

діяльності на заповідних територіях (наприклад, розвиток заповідних 

територій, як зон вражень, надання екосистемних послуг психологічно-

реабілітаційного спрямування); 

- інклюзивні проєкти державно-приватного партнерства у сфері 

заповідної справи, спрямовані на підтримку існуючих та залучення нових 

мікропідприємців в  галузь, економіко-організаційне забезпечення 

малоприбуткової еколого-інноваційної діяльності, тощо [99, с. 395-398]. 
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Ефективна та сбалансована система державно-приватного партнерства 

у сфері природно-заповідного фонду України потребує активної фінансово-

інвестиційної участі місцевих громад, які зацікавлені у промоції та 

економіко-соціальному зростанні регіону. В той же час представникам 

приватного сектору економіки, що здійснюють свою господарську діяльність 

в межах відповідного регіону, повинна надаватись підтримка збоку держави 

щодо участі в таких проєктах, що дасть змогу більш швидко та повноцінно 

розвивати не тільки екологічно-соціальну, але й  економічну складову 

відповідного регіону чи території. 

Станом на сьогоднішній день, установи природно-заповідного фонду 

надають послуги тільки в тому форматі, на який достатньо власного 

економіко-організаційного ресурсу [100]. Аналізуючи комплекс послуг 

економіко-екологічного характеру, що надаються об’єктами природно-

заповідного фонду (додаток С) ми бачимо послуги, які можуть надавати 

адміністрації установ ПЗФ самостійно, без співпраці з представниками 

приватного сектору економіки. Послуги мають досить обмежений формат, не 

враховують індивідуальні особливості кінцевого споживача. Такий вид 

послуг, як проведення екскурсій (в т.ч. екологічними стежками) не 

диференціюється в залежності від потенційних інтересів або вікових 

особливостей групи; відсутні послуги invent-характеру (проведення свят, 

семінарів, корпоративних зустрічей, фотосесій, мистецьких заходів). Усі 

види економіко-екологічних послуг носять досить помірну вартість, а також 

відсутній перелік «додаткових» послуг, такі як, наприклад, продаж сувенірів 

або декоративних речей з символікою об’єктів ПЗФ, можливість скуштувати 

етнічну кухню, напої, тощо [101, с.69-70, 102; 103;104;105;106;107;108]. 

Враховуючи вищевикладене, нами пропонується диференціація 

екосистемних послуг на «прості або однокомпонентні» та «комбіновані» 

(додаток Т) в залежності від суб’єкту  надання. «Прості»  послуги економіко-

екологічного напряму – це такий вид послуг, що формуються завдяки 

однорідному виду діяльності, та здатний забезпечуватись еколого-
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економічними та нормативно-організаційними ресурсами власне 

адміністрацій установ ПЗФ України [109,с.252-254; 110,111,112]. 

«Комбіновані» послуги  економіко-екологічного  напряму  – це вид послуг, 

що  можна представити, як сукупність різнорідних видів діяльності та 

розподілити на етапи, які передують один одному з метою отримання 

кінцевого результату, «продукту». «Комбіновані» послуги не можуть 

надавати тільки власне установи ПЗФ, оскільки не мають достатнього рівня 

матеріально-технічного забезпечення та економіко-соціальних ресурсів 

[113,114,115].  

Власне «комбіновані» послуги є інструментом державно-приватного 

партнерства  між адміністраціями установ ПЗФ та представників приватного 

сектору економіки. До «комбінованих» послуг економіко-екологічного 

характеру можна віднести проведення днів народження, ювілеїв на 

заповідних територіях, організація літературних читань, мистецьких вистав, 

заходів культурно-просвітницького характеру, етнічних фестивалів, тощо.  

Розглядаючи  державно-приватне партнерство, як інвестиційний 

інструмент у галузі заповідної справи, нами пропонується запровадження 

"NRF-standarts" (стандарти природно-заповідного фонду), тобто мінімально 

допустимі вимоги, на яких повинні базуватись відносини співробітництва 

приватного сектору економіки, місцевих органів влади (територіальних 

громад) та установ ПЗФ. Дані принципи мають бути набагато вищі, ніж в 

інших сферах національної економіки, оскільки  екологізація діяльності 

людини, раціональне використання природних ресурсів та гармонійне 

відтворення природних екосистем є першочерговими завданнями нашого 

суспільства. Враховуючи вищевикладене ми пропонуємо наступні принципи 

("NRF-standarts") [99, с. 396]: 

1. Лібералізація законодавства, що регулює відносини ДПП, для 

"непопулярних" секторів національної економіки, зокрема 

природоохоронної, та  галузі заповідної справи, наявність реальних 

інститутів стимулювання приватних партнерів до інвестицій в них; 
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2. Удосконалення процедури здійснення нагляду і контролю, технічного 

регулювання у сфері стандартизації та сертифікації; забезпечення прозорості 

дозвільної системи, закріплення на державному рівні так званих  стандартів  

ПЗФ ( "NRF-standarts"), що не підлягають звуженню; 

3. Чіткий алгоритм розподілу економіко-екологічних ризиків між 

партнерами, які представляють державний та приватний сектори, 

враховуючи  здатність сторін до контролю та управління ними, також 

важливо врахувати надмірний ступень ризику галузі заповідної справи; 

4.  Наявність чіткого правового статусу, функцій, принципів діяльності 

незалежного органу, який здійснює моніторинг відносин ДПП у 

природоохоронній сфері, виконує функції  наглядача за дотриманням 

загальносуспільних інтересів, дотримання екологічних імперативів, але в той 

же час підтримує баланс між партнерами; 

5. Реальна можливість отримання прибутків для представників 

приватного сектору, які мають намір укладення угод ДПП у сфері  заповідної 

справи, уникнення формального формату ДПП, або навіть, фіктивного; 

наявність державних еколого-економічних та адміністративно-правових 

преференцій, зменшення тиску на приватного партнера; 

6. Формування принципу "екологічної неупередженості" – тобто 

відсутності будь-яких переваг у підприємців, які не мали порушень у сфері 

екологічного чи природоохоронного законодавства, над підприємцями, які у 

минулому здійснили відповідні порушення ( у разі якщо підприємством було 

відшкодовано збитки у повному обсязі, та відповідні порушення не мали 

системного характеру); 

7. Розроблення чіткого механізму страхування приватного партнера від 

фінансових ризиків та ризиків соціально-політичного, фінансового, 

екологічного характеру на всіх етапах виконання договору ДПП, 

максимальне зменшення франшизи, можливе створення страхових установ зі 

спеціалізацією виключно на договорах ДПП, враховуючи специфіку 

економіко-екологічних відносин; 
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8. Формування ролі та функцій економіко-екологічного оператора, який 

приймає учать на всіх етапах програми (проєкту) (обґрунтування, 

впровадження, фінансування, розробка), здійснення методично-

консультативних послуг. Відповідний оператор може бути, як представником 

з боку органів державної влади, так і неурядових чи громадських організацій; 

9. Наявність механізму формування проєкту (програми) ДПП, що 

передбачає проєктування, будівництво, експлуатацію, ремонт та/або 

утримання основних фондів у поєднанні з приватним фінансуванням, 

інвестуванням чи кредитування з боку недержавних фінансових інститутів 

(банки, кредитні спілки, екологічні фонди,  будь-які інші юридичні особи 

приватного права,  тощо); 

10. Запровадження  нових методів управління господарською діяльністю 

на заповідних територіях, наприклад, метод Кб-п, який дозволяє здійснити 

моделювання економіко-екологічних  та еколого-соціальних проєктів, що є 

перспективними для громади та установ ПЗФ; 

11. Пріоритет екологічного, природоохоронного балансу над економіко-

соціальним добробутом, тобто дотримання екологічного благополуччя 

населення, збереження цінних природних комплексів та екосистем зажди має 

бути пріоритетом над бажанням приватних підприємців отримання 

прибутків, формування інклюзивних проєктів ДПП у сфері заповідної 

справи; 

12. Залучення різних методів додаткового недержавного фінансування 

природоохоронних проєктів ДПП (залучення третіх сторін, розподіл 

фінансування з місцевою громадою, залучення факторів або ваучингодавців, 

як гарантів виконання зобов’язань); 

13. Уникнення надмірного фінансово-економічного  та екологічного 

навантаження на приватного партнера, наявність інституціональних та 

економічних преференцій після успішної реалізації проєкту ДПП (наприклад 

можливість отримання гарантійних листів від держави чи фінансово-

кредитних установ – членів проєкту, сертифікатів тощо); 
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14. Наявність плану подолання кризових явищ під час реалізації 

природоохоронного проєкту ДПП та механізму страхування  збитків 

(економічних та еколого-соціальних), інформування всіх майбутніх 

контрагентів про результати участі даного приватного партнера в проєкті 

ДПП (наприклад внесення інформації до ЄДР, створення графи про участь в 

проєктах ДПП, очікувані та фактичні результати). 

Отже, формування сприятливого інвестиційно-фінансового середовища 

на заповідних територіях неможливе без залучення представників приватного 

сектору економіки, що зумовлює формування стійких міжгалузевих зв’язків, 

залучення приватного капіталу, з метою розширення векторів економіко-

екологічної діяльності заповідних об’єктів, вибору оптимальної моделі 

державно-приватного партнерства з урахуванням інтересів сторін . 

У сфері природно-заповідного фонду державно-приватне партнерство  

має представляти собою збалансоваане, економіко - та соціальновигідне 

партнерство між об’єктами природно-заповідного фонду України, 

територіальними громадами, представниками бізнес-спільности та 

фінансовими установами з метою реалізації проєктів, спрямованих на 

вирішення природоохоронних,економіко-екологічних  та  соціо-екологічних 

проблем регіонів.  
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Висновки до першого розділу: 
 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади формування 

інвестиційного середовища у межах  ПЗФ України» визначено напрями 

формування сприятливого інвестиційного середовища в межах соціо-

економіко-екологічного розвитку природно-заповідних територій України, 

що полягають у створенні організаційно-економічних умов на підставі 

імплементації ринкових форм господарювання та поєднання їх з 

традиційними (природоохоронними) напрямами.  Враховуючи наукові 

напрацювання та публікації,  можемо сформувати висновки наступного 

змісту: 

1. У дослідженні автором удосконалено науково-методичні підходи до 

формування системи статистичного спостереження та моніторингу за 

динамікою зростання об’єктів природно-заповідного фонду України, що на 

відміну від існуючих ураховують кількість угод, зокрема державно-

приватного партнерства, рівень трудової міграції, обсяги бюджетного та 

позабюджетного фінансування, кількість приватних підприємців, що 

працюють на заповідній території, напрями господарської діяльності, 

ринковий попит на послуги екологоорієнтованого характеру та форми 

інвестиційної підтримки. 

2. Дисертантом запропоновано створення мобільного додатку «Смарт-

ПЗФ», у якості є інформаційного підгрунтя, що зумовлює оперативний 

доступ громадян України до інформації природоохоронного, економіко-

екологічного, статистичного та іншого характеру щодо заповідних територій.  

3. У дослідженні вдосконалено інституційний підхід до забезпечення 

економічного розвитку галузі природно-заповідного фонду України, що 

складається з наступних елементів: інститут державної влади;. інститут 

комплексного інноваційно - економічного та еколого - організаційного 

планування; інститут договірного співробітництва; інститут фінансово-
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інвестиційної підтримки; інститут економіко-екологічної інклюзії у сфері 

ПЗФ України.  

4. З метою зменшення фінансово-організаційного та фіскального 

навантаження на приватних підприємців у дисертації запропоновано 

теоретичний підхід до розвитку інклюзивних форм господарської діяльності 

на територіях природно-заповідного фонду України, шляхом диференціації 

екологічно-орієнтованої підприємницької діяльності на основну (базову) та 

супровідну, екосистемних послуг – на прості (однокомпонентні) та 

комбіновані. Інклюзивна господарська діяльність може стати  інвестиційним 

інструментом та способом залучення додаткових суб’єктів господарювання в 

галузь, розширенням кола контрагентів у економічних відносинах заповідної 

галузі. 

5. На основі узагальнення існуючих напрацювань щодо сутності 

інвестиційного середовища у сфері природно-заповідного фонду автором 

розвинуто напрями розвитку екологоорієнтованої господарської діяльності 

на заповідних територіях за принципами інклюзивного розвитку, що 

передбачають диференціацію форм підприємницької діяльності («майн-

підприємці», підприємці-інклюзори, підприємці-донори). 

6. Узагальнено підходи до визначення напрямів державно-приватного 

партнерства з об'єктами ПЗФ, шляхом зонування проєктів державно-

приватного партнерства в залежності від їх сутності та мети на: 

природоохоронні, економіко-екологічні та інклюзивні проєкти державно-

приватного-партнерства. Також в роботі визначено необхідність формування 

системи базових принципів "NRF- standarts" під час укладення та виконання 

угод державно-приватного партнерства та інших форм договірного 

співробітництва у сфері заповідної справи. 

7. Доведено, що існуючий перелік платних послуг, що можуть надаватися 

об’єктами ПЗФ України має досить обмежений характер,  не відображає 

усього ресурсного потенціалу відповідних територій, та, запропоновано 
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диференціацію відповідних послуг за механізмом надання на прості 

(однокомпонентні) та комбіновані. 

Основні результати Розділу 1 опубліковані в роботах автора 

[29,30,32,33,34,340,41,42,43,44,45,46,60,61,72,73,74,75,76,78,79,83,84,89,93,99,

101,109]. 
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РОЗДІЛ ІІ. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН У ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНІЙ СФЕРІ 

2.1. Кібернетичне планування раціонального використання 
об’єктів природно-заповідного фонду України 

 

Станом на сьогоднішній день, об'єкти природно-заповідного фонду є не 

тільки територіями, що потребують особливого режиму охорони та 

відтворення, це також економіко-екологічні інструменти розвитку регіонів.  

Майже усі напрями природоохоронної діяльності, в тому числі механізм 

створення або розширення заповідних територій, зумовлюють використання  

економіко-екологічного планування, оскільки об’єкти ПЗФ України можуть 

поєднати природоохоронну та економіко-екологічну складові своєї 

діяльності. 

В багатьох країнах Європи та Америки розвиток заповідної справи 

забезпечується завдяки приватно-правовим, інформаційно-системним 

інститутам [116,с.105], механізмам позабюджетного фінансування, що 

надають можливість комплексного моделювання заповідних територій, 

збереження унікальних природних комплексів та об’єктів. На думку, С. 

Опотоу, механізми використання людиною природних ресурсів мають свої 

межі, оскільки надмірне соціально-господарське навантаження на 

екосистеми є результатом неправильних особистісно-психологічних та 

суспільних настанов. В свою чергу формування інклюзивних відносин у 

сфері охорони навколишнього середовища може стати  виміром 

справедливих відносин між людиною та природою [117]. 

Формування нового  рівня економіко-екологічного менеджменту, що 

відповідатиме концепції капіталістичної економіки та суспільним 

очікуванням, забезпечить не тільки розвиток власне заповідних територій, 

але й еколого-економічні потреби місцевих громад [116, с. 106]. Метод 

кібернетичного планування може стати дієвим інструментом комплексного 

вивчення та планування територій, з метою збереження особливостей 
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ландшафтного середовища та отримання інформаційних продуктів, що 

сприятимуть культурному і економічному розвитку регіонів в умовах 

децентралізації. 

Дослідження економіко-екологічних інструментів розвитку заповідної 

справи з точки зору інформаційного та просторового методів здійснювалось 

багатьма дослідниками. Однак, чимало з них враховували досвід виключно 

державних ресурсів, виключаючи цілий комплекс механізмів, які може 

запропонувати приватний сектор економіки або змішані форми співпраці. 

Такі дослідники, як В.Богданець, А.Влаєв обґрунтовували доцільність 

використання даних аерокосмічної зйомки заповідних об’єктів,  як способу 

збору даних природоохоронного, екологічного природоресурсного 

характеру, а також, необхідності застосування геоінформаційного 

картографування об’єктів ПЗФ [118]. 

В.Шевчук досліджував практичні аспекти використання методу 

математико-картографічного моделювання  при оцінці процесів негативного 

впливу на земельні ресурси, розробки системи зниження негативних 

наслідків підтоплення для сільського виробництва [119]. В.Гвоздяк 

аналізував аспекти застосування методу математичного моделювання для 

дослідження органічних систем, генетичних структур популяції різних видів 

фауни, процесів природного відбору у ссавців [120].  

В. Самойленко, Н. Корогода досліджували метод математично-

картографічного моделювання проєктної регіональної екомережі, як 

основний інструмент моделювання регіональної екомережі та напрями 

розвитку геоекології та конструктивної географії [121]. 

На думку І. Ковальчук та А. Михнович важливе місце у вирішенні 

конструктивно-природоохоронних проблем займає геоінформаційний підхід, 

який пов'язаний з широким запровадженням у практику сучасних 

геоінформаційних технологій [122], та дозволяє моделювати різні сценарії 

вирішення природоохоронних завдань. Також ефективним типом 

моделювання систем «природа-суспільство» вважається структурно-логічний 
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метод, що застосовує графічні засоби моделювання для логічного 

природоохоронного упорядкування моделі об'єкта [123].В той же час певні 

дослідники розглядають кібернетичне планування в сфері охорони 

навколишнього природного середовища, як можливість впровадження 

"техногенної бомби", оскільки існує ймовірність викрадення та незаконного 

використання стратегічно важливої інформації природоохоронного характеру 

[124].   

І. Лінкофф, А. Котт стверджують, що впровадження  кібернетичних 

технологій у природоохоронну сферу має  низку загроз, як, наприклад, 

штучна зміна еколого-економічного потенціалу або пріоритетних 

природоохоронних завдань регіону внаслідок  злочинної хакерської атаки. 

Для складних еколого-економічних систем важко розрахувати ймовірні 

ризики та  заходи попередження   щодо "влиття" недостовірної інформації 

[125]. 

І. Ярова, Є. Мішенін, Т. Пізняк вважають, що  саме застосування 

просторового аналізу має важливе значення для процесів відтворення 

природоресурсного потенціалу у контексті принципів сталого просторового 

розвитку. Відповідний підхід має базуватися на системі показників 

взаємозв’язку соціо-еколого-економічних характеристик ресурсного 

потенціалу з основними підсистемами національного (регіонального) 

госоподарського простору [126]. В той же час, не можна залишати поза 

увагою, що кібернетичне планування це тренд сучасності,  який має 

інтегруватися у всі  сфери економіки та суспільного життя. Однак, з метою 

його якісного функціонування,   імплементація кіберпланування у будь-які 

сфери економічної діяльності країни має супроводжуватись грунтовними 

заходами кібернетичної та інформаційної безпеки [127]. 

Метод кібернетичного планування, як інструмент економіко-екологічного  

менеджменту заповідними територіями,  дозволяє заздалегідь оцінити 

ресурсовий потенціал заповідних об’єктів, проаналізувати ринок послуг, що 

надаються у відповідному регіоні та визначити найбільш ймовірні ризики для 
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приватних підприємців, які мають на меті здійснювати екологоорієнтовану 

господарську діяльність. Метод Кб-п може врахувати одразу економічну, 

соціальну, екологічну, інституціонально-правову, історико-культурну, 

рекреаційно-туристичну, геополітичну, інвестиційну складові під час 

планування майбутньої заповідної території, сформувати прозорий та 

доступний проєкт, відповідно до якого будуть збалансовано поєднані 

інтереси держави, місцевої громади та представників приватного сектору 

економіки, землевласників (при наявності приватної власності) (Рис. 3)  [128, 

с. 14]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сутність методу кібернетичного планування як інструменту 
економіко-екологічного розвитку заповідними територіями 

Джерело: власна розробка автора 
 
Як слушно зазначають такі науковці, як Т. Ксіа, М. Янг, Р. Янг, Чунь-

Янь  Ванг [129] кібернетичні технології є модульними технологіями, що 

дозволяють здійснювати прорахунок економічно – ефективних методів 

управління, як на стадії планування, так і на стадії виконання проєктів. 
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А. Галасал вважає, що  кібернетичний метод мислення під час 

здійснення економічного планування, є доцільним інструментом вирішення 

макроекономічних проблем для управління різних мегасистем, навіть, на 

рівні цілих країн [130]. 

Визначення завдань організації, охорони, збереження та використання 

природно-заповідного фонду в Україні визначено Законом України «Про 

природно-заповідний фонд України» [14]. Наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України [131] затверджено Методичні рекомендації 

щодо розроблення проєктів створення природних територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду України. Однак, враховуючи сучасні реалії 

економіко-інформаційних перетворень, доцільно використовувати нові 

методи планування економіко-екологічних напрямів діяльності на заповідних 

територіях, зокрема кібернетичний (додаток У). 

Такі дослідники, як Є. Мішенін, І. Ярова, на прикладі аналізу процесів 

відтворення лісоресурсного потенціалу, обґрунтовують доцільність 

використання методу просторового аналізу [132, с. 229]. 

Кібернетичне планування є кроком до створення прозорої та доступної 

системи проєктування, відповідно до якої будуть збалансовано поєднані 

інтереси держави, місцевої громади та представників приватного сектору 

економіки, місцевого населення, в т.ч. землевласників (при наявності 

приватної власності на відповідні території). 

Для успішного запровадження методу Кб-п планування необхідно 

залучення державних та приватних інструментів економіко-екологічної, 

соціальної, інституціаційно-правової підтримки. На сьогоднішній день, у 

Німеччині та багатьох країнах Західної Європи, а також Австралії механізм 

створення заповідних територій на підставі кабірнетичного планування 

отримує чимало позитивних науково-дослідних обґрунтувань [133]. 

Отже, метод кібернетичного планування (авторське трактування) – це 

формування території або об’єкту заповідного фонду на основі механізмів 

інформаційно-математичного моделювання та алгоритмізації різних варіантів 
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її менеджменту, напрямів розвитку заповідних територій 

(природоохоронного, рекреаційного, туристичного, оздоровчого, культурно-

освітнього тощо) (Рис.4).  

Рис.4. Основні фінансово-інвестиційні елементи методу 

кібернетичного планування 

Джерело: власна розробка автора 

Метод кібернетичного планування заповідних територій повинен 

врахувати не тільки екологічні, економіко-соціальні, геополітичні, історико-

культурні особливості країни (регіону) впровадження, експериментальні 

інструменти управління та інвестування, а також базуватися на системних та 

функціональних принципах, які є запорукою його дієвого  практичного 

впровадження [134, с.229]. До системних принципів методу Кб-п можна 

віднести наступні: 
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1) комунікаційний принцип – першочерговість процесів передання та 

обробки інформації, необхідної для створення об’єкту ПЗФ; 

2) інформаційний принцип – наявність розгалуженої системи 

управління інформацією, виділення найбільш важливої інформації, її обробка 

та оперативне використання; 

3) принцип циклічного управління – необхідність сформованої системи 

при розробці проєкту, де кожна складова є частиною цілого ( від «А до Я»); 

4) принцип структурності – виділення чітких етапів проєкту з 

фіксованими темпоральними рамками та очікуваних варіантів їх реалізації; 

5) принцип узгодженості – відповідність інструментів, залучення яких 

необхідно для створення об’єкту ПЗФ з очікуваною еколого-економічною та 

соціальною користю для регіону; 

6) принцип концептуальності – індивідуалізація кожного проєкту з 

урахуванням економічних, соціо-екологічних, культурних, історичних, 

національних, релігійних особливостей регіону створення об’єкту ПЗФ; 

7) принцип послідовності (безперервності) – послідовне та безперервне 

виконання робіт, передбачених для розробки та створення проєкту, з метою 

недопущення використання застарілих даних [116, с.107]; 

8) принцип загальносистемності – наявність методів, інструментів, які 

використовуються незалежно від сфери застосування методу, наприклад: 

регіон, населений пункт, територіальна громада, країна; 

9) принцип алгоритмізації – обов’язковість формування не менш як 

однієї-двох альтернативних моделей розвитку території, на якій планується 

створення об’єкту ПЗФ; 

10) принцип структурності – всі задіяні інструменти, елементи системи 

Кб-п розглядаються з точки зору взаємозв’язку та взаємодоповнення для 

досягнення кінцевого завдання усією системою; 

11) принцип адаптивності – оперативне реагування на еколого-

економічні, соціальні, політичні зміни  чи перетворення об’єкту ПЗФ,регіону, 

країни; 
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12) принцип розвитку – система Кб-п намагається досягти високих 

економіко-екологічних показників на всіх етапах проєктування заповідної 

території; 

13) принцип урбаністики – формування економіко-фінансового 

потенціалу заповідної території (девелопмент, нова інфраструктура, 

створення робочих місць, розвиток нових сфер господарської діяльності); 

14) принцип ієрархічності – виділення рівнів управління системою під 

час  створення заповідної території, тобто кожен шабель управління здійснює 

вплив на нижчий рівень, але одночасно керується вищими органами; 

15) принцип оптимуму – формування найбільш вдалої траєкторії 

розвитку заповідного об’єкту, відхилення менш ефективних шляхів розвитку 

[116, с. 107]. 

До функціональних принципів методу Кб-п віднесено наступні (Рис.5) : 

1) принцип «багаторазового використання» («multiple use»), тобто  

можливості доступу до природних благ не тільки в теперішньому часі, а 

також план збереження та охорони відповідних територій для майбутніх 

поколінь, так звана господарська діяльність з огляду на майбутнє ; 

2) принцип «no take» (не брати) все, що є живим, тобто не здійснювати 

господарську, освітню, науково-дослідну, рекреаційну, туристичну, 

оздоровчу або іншу діяльність, що може прямо вплинути на зміну екосистем 

або стан біологічного різноманіття [116,с.107]. 

В межах методу КБ-п заповідних територій можливе виділення методу 

«мікро-К моделювання» (Micro-К Modelling), який є варіантом стратегічного 

планування важливих екологоорієнтованих завдань або проєктів у суміжних 

областях з природоохоронною [134, с. 137] (додаток Х).  

Кінцевою метою методу Кб-п  є обрання найбільш вигідного еколого-

економічного варіанту розвитку відповідної території, в тому числі з 

кінцевим формуванням 3D моделі території, приблизними зонуванням, 

формуванням осередків підприємницької діяльності відповідно до можливих 

напрямів та властивостей території, при необхідності (додаток Ф) [135]. 
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Рис.5. Сутність  функціональних  принципів методу Кб-п. 
Джерело: власна розробка автора 

 
Використовуючи метод Кб-п, проєкт створення нового об’єкту ПЗФ 

або розширення вже існуючого, може виглядати у якості 3-D моделі, що  

буде поєднувати науково-дослідну, природоохоронну та економіко-

екологічну складові діяльності території або об'єкта ПЗФ [135]. Сталий 

просторовий розвиток є підгунтям для формування оптимальної територій. 

Метод «мікро-К моделювання» є економічно-ефективним під час 

здійснення моніторингу існуючих видів та форм ведення господарської 

діяльності на заповідних територіях, моніторингу ринкових потреб регіону 

гео-економічного розташування об’єкту природно-заповідного фонду, 

оскільки спрямований на динамічні показники, та, є інструментом 

оперативного надання одночасно декількох сценаріїв розвитку. Цей метод 

заснований на динаміці статистичних даних, гнучкий до кореляції, є методом 

другого рівня [136, 137, 138,139].  

Метод «мікро-К моделювання» може бути спрямований виключно на 

певний вузький напрям діяльності в межах території ПЗФ, наприклад, 
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рекреаційна діяльність, становлення локальних послуг вражень або 

відновлювальні заходи, спрямовані на збільшення популяції бакланів тощо 

[140, с. 171-174].  

Під час планування напрямів економіко-екологічного розвитку 

заповідних територій методом кібернетичного планування можливе 

застосування нестандартних та експериментальних інструментів, поєднання 

вже існуючого державного алгоритму та досвіду інших країн, в залежності 

від екологічних, географічних, ресурсних або інших особливостей території. 

Метод кібернетичного планування дозволяє ще на етапі розроблення проєкту 

створення об’єкту природно-заповідного фонду   передбачити можливі  

напрями фінансування та показники інвестиційної привабливості об’єкту 

ПЗФ.  Провідною рисою методу Кб-п  є реалістичність, тобто оперативний та 

актуальний прорахунок симбіозу природоохоронних, економіко-соціальних, 

культурно-історичних, правових, фінансово-господарських та туристично-

рекреаційних елементів з урахування перетворень в економіці регіону та 

рівня розвитку громадянського суспільства.  З метою чіткого та прозорого 

механізму планування майбутньої господарської діяльності на відповідних 

територіях, можливості прорахунку прибутковості різних видів інвестицій, 

цей метод потребує залучення широкого кола недержавних інструментів 

фінансування об’єкту природно-заповідного фонду (додаток Ц) .  

Формування дієвого інвестиційного середовища для економіко-

екологічного розвитку заповідних територій потребує попереднього 

моніторингу та планування, саме метод кібернетичного планування може 

стати інноваційним механізмом комплексного економіко-екологічного 

моделювання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Однак, 

пропри значні можливості та здобутки, метод Кб-п має ряд фінансово-

організаційних та технічних обмежень, а саме: 

– розробленням загальнодержавного інформаційно-статистичного 

забезпечення діяльності установ ПЗФ; 

– формуванням державної бази даних існуючих об’єктів ПЗФ; 
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– створенням системи оцінки земель ПЗФ; 

– розробленням єдиного реєстру земель ПЗФ; 

– впровадженням сучасних методів IT-моделювання діяльності установ 

ПЗФ, 3-D картографування; 

– поглиблення наукових, методичних та прикладних засад комп’ютерного 

картографування для різних цілей (природоохоронних, туристичних, 

освітніх, виховних); 

– впровадженням механізмів веб-дизайну та модуляції; формування веб-

моделей репрезентативності об’єктів ПЗФ; 

- здійснення постійного моніторингу економіко-екологічної діяльності на 

заповідних та суміжних територіях; 

- аналіз ринкових потреб регіону розташування об’єктів ПЗФ, та динаміки 

його розвитку, наприклад, показників міграції числі трудового капіталу. 

Враховуючи вищевикладене, метод кібернетичного планування  може 

стати інструментом економіко-екологічного розвитку та способом залучення 

фінансово-інвестиційних потоків до конкретного об’єкту ПЗФ ще на етапі 

планування. 

2.2. Науково-методичні підходи щодо розвитку концесії як 
інструменту інвестування  ПЗФ 
 

 Державно-приватне партнерство є фінансово-ефективним та 

перспективним інструментом  економіко-екологічного розвитку заповідних 

територій, способом залучення постійних фінансового-інвестиційних потоків 

у регіон,  в т.ч. у екологоорієнтовані проєкти, що потребують довгострокових 

інвестицій позабюджетного характеру. А отже, питання концесійного 

регулювання відносин у сфері заповідної справи набирає з кожним роком все 

більшої актуальності, однак, через відсутність чіткого нормативно-

регуляторного поля, організаційно-економічних інструментів утворюється 

чимало колізій та неможливості повноцінної участі приватного партнера. 
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Окреслення сутності проблем застосування договору концесії 

присвятили свої праці наступні автори: О. Вікарчук, І. Бернштейн, В. 

Варнавський, Б.Данилишин,  Е. Карра, П. Ковалишина, Ж.Куліджа, Ф. 

Мьоллерс, П. Надолішний, О.Ольшанський, Т. Пузанов, Я. Усенко, Г.Яловий. 

 В. Дмитришином  було здійснено ґрунтовне  дослідження  правової 

природи угод франчайзингу та концесії, а також визначено спільні ознаки 

відповідних  господарських договорів [141]. 

С. Грудницькою, Є. Єгоровою здійснено диференціацію понять та 

сутності концесії та концесійного  договору, а також проведено аналіз історії 

становлення та розвитку концесійних відносин у різних країнах [142]. 

О. Карпенко, В. Власова стверджують, що концесійні угоди є основним 

інструментом позабюджетних інвестицій у будь-яку галузь національної 

економіки, та інструментом ефективного ведення бізнесу [143]. 

А. Ортіс, Дж. Буксбаум визначають, що одними з головних недоліків 

кенції для приватних партнерів є підвищена довготривалість таких проєктів, 

та захист суспільно-державних відносин; в той час, як приватний партнер має 

захищати власні інтереси самостійно [144]. 

А. Палліс, Т. Ноттенбум, В. Де Ланген зазначають, що економічна 

ефективність концесійних договорів значно знижується за рахунок великої 

кількості бар'єрів, однак, формування належних механізмів співпраці в 

рамках концесій забезпечить позитивну динаміку розвитку ринку в цілому по 

країні [145].   

П. Панайідес, Н. Ламбертідес,  К. Андреу стверджують, що основними 

завданнями імплементації концесійних угод, у всі сфери національної 

економіки, є комерціалізація, розвиток економіко-вигідних відносин, 

зниження тиску адміністративної системи на приватних підприємців [146]. 

Д. Родрігез, у своїх дослідженнях, зазначає, що  концесійні угоди є 

максимально ефективними для обох партнерів в тому випадку, якщо вони 

мають «пакетний» характер, тобто спрямовані одразу на декілька напрямів 

діяльності, наприклад урбанізація та природоохоронні завдання [147]. 
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Угоди концесії, на думку  О. Темницької, є договорами, що за свою 

суттю передбачають делегування державою або територіальною громадою 

частини своїх повноважень спрямованих на створення нових 

інфраструктурних чи інших об’єктів [148].  

Американські вчені Х. Веллс, Д. Сміт, Р. Фрік, Д. Керрол, Ч. Ліптон 

вважають, що концесійні договори варто розглядати, як «сервісні» договори 

або угоди обслуговування публічних партнерів, оскільки саме в цьому 

контексті прослідковується максимальна вигода для держави з боку 

представників бізнес-угруповань [149]. 

На думку, Л. Скайнер, концесія є оптимальним підґрунтям для 

розвитку приватних інвестицій у будь-яку галузь національного 

господарства, тому за наявності належної державної підтримки (наприклад, 

субсидіювання, адміністративна підтримка), така форма співробітництва 

здатна докорінно змінити  динаміку розвитку економічних відносин в країні 

[150].  

Отже, незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених 

механізмам використання концесійних угод та їх видам, концесія, як 

інструмент державно-приватного співробітництва у галузі природно-

заповідного фонду України, потребує подальшого ґрунтовного аналізу 

(додаток Ш).   

З метою обґрунтування перспектив розвитку цього договірного 

інституту, необхідно провести  аналіз галузевої специфіки інструментів, 

методів, принципів  використання концесії, формування економіко-

екологічного, нормативно-методичного  та еколого - інституціонального 

підґрунтя; визначення переваг та недоліків для об’єктів  та територій  

природно-заповідного фонду України  під час  їх укладення.  

Механізми збереження цінних та  унікальних  екосистем, біотопів, 

територій та об’єктів,  що потребують дотримання балансу інтересів держави 

та представників приватного сектору економіки, під час спеціального 

використання природних ресурсів, та територій, що мають особливий 
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адміністративно-правовий, природоохоронний режими, зумовили 

використання інституту концесії у галузі заповідного фонду  

Відповідно до вимог чинного законодавства  інститут концесії 

визначається як угоди, першим завданням яких є задоволення суспільних чи 

громадських потреб, отримання прибутку  має перебувати на другому місці 

для суб’єкта господарювання[151].  

Інститут концесії можна визначити не тільки як метод публічного 

регулювання та управління державною власністю, це також підстава для 

формування економіко-екологічних відносин у сфері природокористування  

[152, с.3-4], що дає нам можливість більш широкого її застосування у сфері 

заповідної справи. 

Деякі вітчизняні науковці, визначають сутність концесії, як форму 

державно-приватного співробітництва, де приватний партнер здійснює 

фінансово-організаційну підтримку проєкту, та отримує право на збір 

доходів від його реалізації  протягом певного проміжку часу (як правило не 

більше 30 років). Водночас, відповідний  об’єкт  є державною формою 

власності, якщо угодою не визначено інше [153] Таке обґрунтування поняття 

концесії робить її привабливою для впровадження як економіко-екологічного 

інструменту у сферу природно-заповідного фонду України.  

Сьогодні, стан об'єктів природно-заповідного фонду,  потребує 

залучення чималих обсягів ресурсів фінансово-організаційного, матеріально-

технічного та інноваційно-маркетингового характеру, які не змозі 

забезпечити ні держава, ні місцеві громади. Залучення приватних інвестицій 

у сектор заповідної справи є досить важкою процедурою, оскільки приватні 

підприємці мають бути  дійсно зацікавлені у таких договірних відносинах, а 

також мати реальну можливість на отримання прибутку. Законодавець серед 

головних положень договору концесії визначає його довготривалість, а саме 

не менше 10 років [151], в той же час основною метою приватного сектора 

економіки є отримання прибутку, адже однією з головних ознак 

підприємницької діяльності, окрім систематичності та ризику, є саме 



94 
 
спрямованість на отримання суб’єктом підприємницької діяльності прибутку 

від своєї діяльності [24] . 

Продукція об'єктів природно-заповідного фонду - це особливий вид 

товару (послуги), реалізація якого може зайняти пріоритетне місце у 

формуванні їх власних економіко-екологічних ресурсів [99, с. 395-396]. Для 

об’єктів природно-заповідного фонду концесійні угоди економічно вдалою 

формою співробітництва з приватним сектором економіки, оскільки можуть 

сприяти великим інвестиційним потокам до об’єкту ПЗФ.  До економіко-

організаційних принципів використання угод концесії доцільно віднести 

наступні: 

- державне регулювання концесійної діяльності та контроль за її 

здійсненням, врахування особливостей  правового статусу заповідних 

об'єктів; 

- конкурсна основа укладення договору концесії, можливість обрання не 

тільки найбільш фінансово – вигідного партнера, але й врахувати екологічні 

показники; 

- розподіл ризиків між сторонами концесійного договору, уникнення 

надмірного економіко-екологічного навантаження на приватного партнера  

- стабільність та довготривалість  еколого-економічних відносин (не 

менше  10 років);  

- інноваційно-маркетинговий механізм співпраці з представниками 

приватного сектору економіки;   

- формування засад для покращення або створення інфраструктурних 

або урбаністичних об'єктів власності, ріст активів вже існуючих об’єктів.  

До екологічних принципів використання концесійних угод необхідно 

віднести наступні: 

- позитивна динаміка залучення публічної сторони, врахування інтересів 

місцевої громади, активна роль  місцевого населення у проєктах присвячених 

охороні, збереженню та відтворення природних екосистем; 
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- формування інноваційно-екологічних форм господарювання на 

заповідних та суміжних територіях (наприклад, інклюзивна господарська 

діяльність економіко-екологічного спрямування); 

- популяризація об’єктів природно-заповідного фонду, як на території 

регіону, так і на загальнодержавному рівні, шляхом висвітлення існуючих 

проблем; 

- підвищення рівня культури перебування на заповідних об’єктах, 

дотримання принципів свідомого використання наявних природних ресурсів; 

- розвиток екосистемних складових підприємницької діяльності, 

активізація ролі приватного сектору економіки у збереженні цінних 

територій та унікальних природних комплексів;  

- поєднання комерційних та некомерційних цілей укладення договору, 

пріоритет екологічних цілей на економіко-організаційними. 

До соціальних принципів використання концесійних угод ми пропонуємо 

віднести наступні: 

- активізація освітньо-інформаційної діяльності  в регіоні, формування 

особистої «заповідної» культури; підвищення рівня обізнаності населення 

щодо своїх екологічних прав та обов'язків; 

- формування активної ролі місцевих громад, в частині залучення 

приватних підприємців-концесіонерів до ведення господарської діяльності на 

заповідних об’єктах; 

- поява нових робочих місць,  зменшення обсягів безробітного населення 

у віддалених  та деструктивних регіонах; 

- формування дієвого інституту розвитку громадянського суспільства у 

відповідних регіонах, активна підтримка приватного та публічного партнера 

під час реалізації концесійних угод. 

Згідно нормативного трактування, концесія - надання з метою 

задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади 

чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на 

платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту 
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підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) 

управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за 

умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе 

зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) 

об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого 

підприємницького ризику [24]. 

У сфері природно-заповідного фонду метою концесійних угод є не 

тільки покращення соціально-інфраструктурного стану заповідних територій, 

але й також, залучення фінансово-інвестиційних потоків постійного 

характеру у сферу ПЗФ України. 

Для галузі природно-заповідного фонду України важливе саме 

волевиявлення суб’єкта підприємницької діяльності прийняти активну учать 

у розвитку природоохоронної чи економіко-екологічної складових  

заповідних територій. Законодавець також визначає, що на стороні 

концесіонера може  бути одразу декілька суб’єктів господарювання, що 

зумовлює розширенні інвестиційних потоків  та коло контрагентів[151]. 

Концесія передбачає не тільки низку прав та зобов’язань для кожного 

контрагента відповідно до істотних умов договору, але й також відсутність 

будь-яких переваг.  

Механізм встановлення плати за використання об’єкта концесії 

представляє собою форму економіко-екологічної та фінансової активності 

заповідних територій. В свою чергу, концесійний платіж, як інвестиційний 

інструмент, сплачується концесіонером відповідно до істотних умов угоди, 

концесії незалежно від результатів господарської діяльності,  тому 

відповідний  договір є завжди оплатним [151]. 

Деякі науковці визначають концесію природних ресурсів, як тимчасову 

форму співробітництва між державою та приватним сектором  економіки, 

щодо використання і управління природними ресурсами за винагороду 

(концесійні платежі) [154].  
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На думку В. Печуляка угоди концесії представляють собою 

господарську форму використання природних ресурсів та інфраструктурних 

об’єктів, що належали державі, тому де-факто були вилучені з 

господарського обороту з метою дотримання інтересів держави та 

суспільства [155, с. 212-213].  

Інститут концесії може стати не тільки інструментом формування 

нових девелопмент - об'єктів на заповідних територіях, але й також, 

інструментом фактичного розширення напрямів економіко-екологічної 

господарської діяльності, що враховуватиме інтереси держави та 

потенційних бізнес-інвесторів [156, с. 111-112]. 

В сфері відносин заповідної справи концесійні угоди можуть 

використовуватись як для об’єкту природного – заповідного фонду цілком, 

так і для окремих його складових, наприклад рекреаційна, туристична 

діяльність, в залежності від режиму об’єкту ПЗФ, його правового статусу, а 

також першочергових функцій, які є на меті партнерства [99, с. 397; 157, с. 

113].  

Головним принципом концесійних правовідносин має стати так званий 

принцип "екологічної неупередженості", тобто якщо юридична особа чи 

фізична особа-підприємець була притягнута  до юридичної відповідальності 

(адміністративної, цивільно-правової, економіко-правової тощо) за 

порушення природоохоронного законодавства, однак  потім здійснила 

комплекс відновлюваних, охоронних заходів, які спрямовані на збереження 

унікальних територій та комплексів, що нівелює її негативний влив на 

довкілля в минулому, вона вважається такою, що не порушувала екологічне 

законодавство [157, с. 113-114]. За аналогією з нормами кримінального 

законодавства  відповідний підприємець буде вважатись таким, що ніколи не 

порушував норми природоохоронного законодавства. Система притягнення 

до відповідальності в сфері природоохоронного законодавства повинна 

базуватись на економічних важелях, якщо, наприклад,  підприємець вчиняє 

порушення природоохоронного законодавства вдруге або втретє - штраф має 
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збільшуватись вдвічі, порівняно з порушником, який притягується вперше. В 

той же час систематичні порушники природоохоронного законодавства 

повинні позбавлятись права участі у відносинах ДПП, має встановлюватись 

мораторій на укладення будь-яких угод з природоохоронними установам 

державного сектору економіки; відповідна інформація повинна бути 

загальнодоступна, наприклад шляхом створення Єдиного реєстру 

підприємств - порушників природоохоронного законодавства. В разі якщо 

представник приватного сектору економіки здійснює комплекс 

відновлювальних, охоронювальних робіт, низку заходів по збереженню 

існуючих або розширенню нових природоохоронних територій, до нього 

буде застосовуватись принцип "екологічної неупередженості" під час участі у 

конкурсах ДПП.  

Враховуючи вищевикладене підприємці – порушники 

природоохоронного законодавства будуть зацікавлені у наданні фінансової 

допомоги в галузь заповідної справи через можливість потрапити під дію 

даного принципу (наприклад взяття цільового кредиту для здійснення 

еколого-економічної господарської діяльності); в свою чергу держава, в особі 

установ ПЗФ, буде отримувати регулярну допомогу від приватного сектору 

економіки.  Отже, для ефективності у сфері господарського обігу природних 

ресурсів необхідно усвідомлювати, що превентивні заходи мають 

здійснюватись не стосовно знеособленої юридичної особи чи фізичної особи-

підприємця як такої, а стосовно широкого кола суб’єктів господарювання. 

 В той же час чимало сучасних науковців та правників відносяться до 

до концесійних угод з дуалістичної точки зору, деякі вважають відповідну 

економіко-нормативну конструкцію ефективним інструментом збереження 

заповідних територій, інші – як латентний механізм приватизації цінних 

об’єктів [158, с. 117-118]. З метою спрощення та формування прозорості 

реалізації договорів концесії, передінвестиційний етап укладення 

концесійних угод варто розділити на декілька елементів, комплексний аналіз 
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яких мінімалізує у майбутньому економіко-екологічні ризики для обох сторін 

договору, та стане підґрунтям їх успішної реалізації, а саме: 

1) формування переліку об’єктів ПЗФ, які мають сприятливі еколого-

економічні та організаційні передумови для інвестицій, з показниками 

інвестиційної привабливості по кожному; 

2) визначення підстав неефективного використання або функціонування 

об’єктів ПЗФ; 

3) аналіз експертних висновків щодо об’єкту ПЗФ: особливий режим 

охорони, заборона переходу права користування, наявність  належної 

правовстановлюючої документації, тощо; 

4) розробка економіко-екологічного проєкту, що буде мати прозору та 

актуальну інформацію по показникам інвестиційної привабливості та 

напрямам реформування об’єкту ПЗФ для приватного партнера; 

5) моніторинг діяльності установи ПЗФ протягом 2-5 років (наприклад, 

фінансова дисципліна, наявність  юридично значущих документів, алгоритм 

управління) та наявність екологоорієнтованих підприємців на відповідній 

території; 

6) чітке зонування суб’єктів, що будуть здійснювати процедуру державно-

приватного партнерства: представники державної влади, місцевого 

самоврядування (територіальні громади), фізичні та юридичні особи (статус, 

права, обов’язки, відповідальність); 

7) недопущення формального копіювання моделей ДПП з інших галузей 

народного господарства, пріоритет формування індивідуальної моделі ДПП з 

урахуванням геополітичних,соціально-економічних особливостей регіону, 

місцевого населення, інших  еколого-економічних чинників;  

8)  попереднє визначення та обґрунтування  правової природи найбільш 

економічно вигідної та юридично доцільної угоди державно-приватного 

партнерства (концесія, лізинг, угода про спільну діяльність, змішана угода);  
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9) розробка бізнес- плану з боку державного партнера, що буде містити 

чіткий алгоритм отримання прибутку для приватного партнера з урахуванням 

усіх ризиків його участі в угодах ДПП; 

10) визначення темпоральних рамок співробітництва, меж, повноважень та 

компетенції, умов фінансування концесійних угод на всіх етапах виконання. 

Станом на сьогоднішній день концесійні договори мають недостатньо 

дієві механізми укладення та реалізації у сфері заповідної справи, як власне 

до установ ПЗФ, так і для представників приватного сектору економіки. 

Отже, до недоліків використання концесійних угод організаційного 

характеру можна  віднести наступні: 

- формування  корупційних "ланцюгів" через велику кількість 

"додаткових"  учасників проєктних та власне договірних відносин; 

- велика кількість бюрократичних перепон, надмірний обсяг 

регулятивно-дозвільної документації на всіх етапах виконання концесійних 

угод; 

- відсутність зрозумілих і прозорих процедур, проєктів для інвестування, 

а також гарантій для повернення вкладених коштів; 

- відсутність методики галузевих обрахунків концесійних платежів, що 

враховуватимуть найбільш важливі індикатори кожної сфери національного 

господарства; 

- наявність конфлікту інтересів та неузгодженість між представниками 

різних рівнів влади в частині реалізації концесійних угод; 

- процедура укладення угод на невигідних для балансоутримувачів 

умовах (спрямованість 100% обсягу концесійних платежів до Державного 

бюджету України); 

- недостатній механізм обмеження фіскальних ризиків  (відсутність 

прозорих  підстав проведення конкурсу з одним учасником, наприклад, у разі 

необхідності використовувати певну технологію, авторські права); 

- непрозорі механізми державної підтримки концесійних угод (наявність 

механізмів державної підтримки: муніципальні та державні гарантії, 
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можливість фінансування з державного/місцевих бюджетів. З однієї сторони 

здешевлення проєктів та доступність для кінцевих споживачів, з іншого -  

ризик попиту частково залежатиме від державного оператора, який, зокрема, 

визначає цінову/тарифну політику). 

До недоліків економіко-екологічного характеру укладення концесійних 

угод у сфері природно-заповідного фонду можна віднести наступні: 

- можливості ведення бізнесу та неконтрольованої господарської 

діяльності на екологічно чистих та унікальних територіях, в т.ч. числі 

надмірне антропогенне навантаження з боку приватних підприємців; 

- відсутність належних інструментів моніторингу та нагляду за 

приватними операторами підчас виконання договорів концесії; 

- виконання приватним партнером мети - отримання прибутку (концесія 

– як бізнес проєкт), другорядність природоохоронних завдань для багатьох 

приватних операторів; 

- наявність латентних механізмів щодо проведення прямих переговорів з 

поточними орендарями державного/муніципального майна без урахування 

зауважень адміністрацій заповідних об’єктів; 

- низький рівень гарантій безпеки тривалих інвестицій  для 

представників приватного сектору економіки (оскільки інвестиції необхідно 

окупити за рахунок надходжень приватного оператора, середня тривалість 

концесійних угод має становити щонайменше десять років. Аби зацікавити 

приватних інвесторів вкладати кошти на такий тривалий термін, приватному 

партнеру має гарантуватись стабільність законодавчих норм протягом 

терміну дії контракту, або інші способи надання державних/муніципальних 

гарантій); 

-  відсутність формування альтернативних варіантів виконання проєктів  

на передінвестиційному етапі та виключення високовартісних механізмів 

реалізації концесійних угод (формування системи організаційної та 

фінансової підтримки приватних партнерів).  
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Залучення приватних партнерів до інвестиційно-фінансової 

інфраструктури галузі заповідної справи є досить  важливим, але у той же час 

складним завданням, оскільки визначити його позитивний ефект та 

негативний влив на унікальні території досить проблематично під час 

формування проєкту, або навіть, укладення договору концесії, тому доцільно 

розробити систему оцінювання ефективності таких договірних відносин, що 

дасть змогу у майбутньому уникнути багатьох негативних факторів, як для 

обох сторін договору, так і для навколишнього природного середовища, 

підвищити рівень "користі", прозорості  та продуктивності концесійних угод 

у сфері природно-заповідного фонду (додаток Щ). Вразливим місцем 

концесійних договорів є відповідальність концесіонера та концесієдавця, 

оскільки існує неузгодженість правового простору та регулятивно-

інституціонального середовища. Відсутні складові елементи механізму 

притягнення до юридичної відповідальності відповідних суб’єктів, тому саме 

наявність уніфікованих критеріїв оцінювання концесійних угод у сфері 

заповідної справи може стати інструментом виявлення порушень. 

Уніфіковані критерії оцінювання концесійних угод, що укладені  в 

межах  державно-приватного партнерства, нададуть змогу населенню 

реально оцінити позитивні та негативні індикатори впливу на природно-

заповідний фонд та мати можливість висловити свою думку. Зокрема 

представники місцевої громади, навіть не маючи спеціальної екологічної або 

економічної освіти, зможуть прийняти участь в розвитку регіону, що 

сприятиме державній концепції децентралізації. 

Реалізація концесійних правовідносин у сфері природно-заповідного 

фонду України має слугувати потужним засобом реструктуризації існуючого 

механізму державного управління, інструментом покращення матеріально-

технічної бази, оновлення науково-дослідного устаткування, омолодження 

персоналу, шляхом залучення висококваліфікованих кадрів та фахівців 

рідкісних спеціальностей [159, с. 295-297], в той же час такі угоди повинні 

відповідати певним економіко-екологічним вимогам (додаток Ю).   
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Однак без чіткого алгоритму визначення собівартості послуг, установи 

природно-заповідного фонду будуть або надмірно завищувати ціну, або 

ставити занадто низькі показники, які можуть бути невигідними та, навіть, 

збитковими як для них, так і  для приватних партнерів. Уніфіковане 

інституційно-нормативне закріплення собівартості популярних видів 

рекреаційних послуг та формування різних моделей економіко-екологічних 

показників, що формують їх кінцеву вартість надасть можливість установі 

природно-заповідного фонду реально реалізувати свій рекреаційно-

туристичний потенціал у відносинах державно-приватного партнерства [160, 

с. 105-106]. 

Для розвитку державно-приватного партнерства на національному та 

регіональному рівнях, реалізації позитивного  досвіду концесійних угод з 

установами природно-заповідного фонду нами пропонується розробити 

проєкт Закону України "Про Стратегію розвитку державно-приватного 

партнерства у сфері природно-заповідного фонду України" [99]. В межах 

відповідної стратегії передбачити розробку методичного забезпечення щодо 

формування собівартості рекреаційних, туристичних, освітніх, науково-

дослідних послуг, які може надавати установа природно-заповідного фонду в 

рамках концесійних угод [99]. Тобто держава бере  на себе обов’язок 

формування мінімальних показників прибутку, нижче яких заборонено 

формувати собівартість продукту, які повинні отримувати установи 

природно-заповідного фонду, а приватний підприємець має право на 

отримання іншої частини прибутку, при наявності попиту. В межах 

концесійних угод представник приватного сектору економіки має право 

здійснювати не один вид підприємницької діяльності, якщо це прямо не 

заборонено законом або угодою з об’єктом ПЗФ. Враховуючи специфіку 

заповідних територій, досить розповсюдженим напрямом господарської 

діяльності, як основної, так і додаткової, може стати розширення спектру 

послуг у сфері рекреації. 
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Зокрема Т.О. Чичкалюк досліджувала джерела формування плати за 

рекреаційні послуги, здійснювала їх кількісне визначення, з урахуванням 

чинників кількісного (наприклад, дефіцитності чи витратності) та якісного 

(наприклад, унікальності та цінності, напрямів поширення ) складу 

природних резурсів, пов’язаних з утриманням об’єктів ПЗФ [161]. Згідно 

пропозицій автора розмір плати за рекреаційну послугу (W) обчислюється 

шляхом множення нормативу (N) на відповідні коефіцієнти (K1.K2) за 

формулою:  

W = NK1K2, (1) 

де W – плата за послугу рекреаційного характеру;  

N – норматив оплати послуги;  

K1 – коефіцієнт співвідношення об’єктів природно-заповідного фонду 

та категорій природних ландшафтних комплексів;  

K2 – коефіцієнт співвідношення об’єктів природно-заповідного фонду 

та інших категорій рекреаційних територій.  

Нормативи плати (N) автор пропонує розраховувати за формулою:  

N = Q1 + Q2 + Q3, (2); 

 де Q1 – споживна вартість послуг рекреаційного характеру;  

Q2 – вартість природоохоронних заходів у межах об’єкту природно-

заповідного фонду;  

Q3 – часткові витрати, пов’язані з утриманням об’єкта природно-

заповідного фонду (заробітна плата екскурсоводів, оренда офісу чи іншого 

приміщення, витрати на виготовлення фіскальних документів)[160].  

Нами пропонується скоригувати відповідний розрахунок з урахуванням 

економіко-соціальних умов регіону, в якому знаходиться об’єкт ПЗФ, та 

особливостей надання послуг , а саме:   

1.Рекреаційна діяльність здійснюється на підставі договору концесії, 

укладеного між адміністрацією установи ПЗФ та приватним підприємцем, 

наприклад у для організації invent- прогулянок на конях (інших екзотичних 
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тваринах) з візитом до певних розважально-інфораструктурних об'єктів 

(квест-стежок, комплексів), де: 

1. Прогулянки: 

1.1.1. Прогулянка на коні (віслюку, верблюді): 

M=V1+V2+V3+V4+V5+ V6+ V7+ V8+ V9+ V10+ V11, (3); 

M - плата за власне рекреаційну послугу прогулянку на коні (або інших 

екзотичних тваринах): 

V1 -  варіативний норматив плати для установи природно-заповідного фонду 

(який розраховуються регіонально, враховуючи рівень економіко-

соціального розвитку місцевості та середньої заробітної плати по регіону чи 

населеному пункту), 

V2  - побудова інфрастурктурного об’єкту та витрати на його утримання 

(норматив, який  обчислюється з урахуванням необхідності друку 

персоналізованих 3-D  арт чи invent- об’єктів ), 

V3 - витрати на пов’язані з закупівлею спорядження для верхової їзди 

(норматив є варіативний, наприклад базове спорядження, ВІП-спорядження  

для дітей або осіб з обмеженими фізичними можливостями ); 

V4 – винагорода (заробітна платня) супровідній особі (норматив варіативний 

в залежності від посади, наявності додаткових знань, наприклад курси 

першої медичної допомоги, володіння іноземною мовою); 

V5 - податки та інші обов’язкові платежі, амортизаційні та організаційні 

витрати (норматив варіативний, обрахування здійснюється в залежності від 

КВЕДів та/або системи оподаткування суб’єктам господарювання, наприлад 

оподаткування ТОВ на загальних підставах або ФОП 2-ї групи); 

V6 -  чистий прибуток приватного партнера за договором концесії (базовий 

показник  з аналогічної діяльності  в інших установах ПЗФ, у разі проведення 

пілотного проєкту, за основу береться середній показник здійснення 

господарської діяльності по регіону); 
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V7 -  поточні організаційно-адміністративні витрати  (бланки перепусток, 

платіжних доручень, форменого одягу для екскурсоводів, норматив базовий:  

вираховується як середньостатистичний по установам ПЗФ); 

V8 -  додаткові послуги (норматив варіативний, наприклад додаткове 

проведення екскурсії, наявність екскурсоводу за гендерною належністю (у 

разі релігійних обмежень), нічний час проведення екскурсії або святкові дні); 

V9 - показник антропогенного навантаження (варіативний норматив 

розраховується регіонально, з урахуванням усіх особливостей господарської 

діяльності), є найбільш актуальним коли мова йде про технічні засоби 

(автотранспорт, катери, тощо); 

V10 - соціально-економічна підтримка певних категорій населення (норматив 

варіативний, наприклад діти, особи з обмеженими фізичними можливостями, 

сироти, інваліди, громадяни України або іноземці); 

V11 - створення та амортизаційні витрати на утримання інфроструктурних 

об’єктів (наприклад малих архітектурних форм для квест-стежок/маршрутів). 

Під час створення алгоритму обрахування будь-якої рекреаційної 

діяльності на підставі концесійних угод, варто звернути увагу, що кінцева 

плата не повинна враховувати всі нормативи одночасно. Кожна окрема 

установа ПЗФ повинна здійснювати  власний розрахунок, з урахування 

принципу доступності для кінцевих споживачів, однак без штучного  

зниження вартості або здешевлення, шляхом закупівлі неякісного 

обладнання або надання частини послуг "формально". 

 Методика формування концесійних платежів має бути розроблена з 

урахування можливостей галузі природно-заповідного фонду, спосіб 

розрахунку мінімального розміру концесійного платежу має визначати 

Міністерство екології та природних ресурсів України, оскільки формування 

вартості території або об’єкту, який знаходиться в межах установи природно-

заповідного фонду, і є унікальним з точки зору біологічного різноманіття, 

еколого-культурного скарбу держави, та, має особливий природоохоронний 

статус практично не можливо. 
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 Методика обрахунку концесійних платежів є уніфікованою та 

притаманна всіх галузям національного господарства, відповідно до вимог 

Постанови  Кабінету Міністрів України  від 12 серпня 2020 р. № 706 [162], 

згідно якою концесійний платіж (Кпл) формується наступним чином:  

Кпл=Дч×Х%+ Фпл, (4); 

де, Кпл- концесійний платіж;  

де, Дч – чистий дохід від концесійної діяльності, тобто надання послуг, 

виконання робіт за встановлений звітній період (півріччя, рік, квартал); 

Фпл - сума фіксованого концесійного платежу, визначена за результатами 

концесійного конкурсу. 

 Однак,  процедура оцінювання об’єкта концесії незалежним 

оцінювачем або установою, може носити занадто суб’єктивний характер та 

подекуди, не відображати дійсну цінність з точки зору природоохоронних, 

еколого-економічних, оздоровчих, рекреаційних та суспільних інтересів, 

може бути штучно занижена, тощо. Враховуючи вищевикладене, 

пропонується здійснювати розрахунок концесійного платежу у сфері 

природно-заповідного фонду за наступною формулою: 

Кпл=Дч×Х%+Фпл×Ізп× Іоп, (5); 

де:  

Дч – чистий дохід від концесійної діяльності, тобто надання послуг, 

виконання робіт за встановлений звітній період (півріччя, рік, квартал), може 

підлягати зонуванню на підставі певних показників підприємницької 

діяльності (наприклад, для туристичного сектору це високий чи низький 

сезони); 

Х% - ставка концесійного платежу, у відсотках (має варіативний 

характер в залежності від регіону розташування об’єкту ПЗФ, геополітичного 

характеру місцевості, населеного пункту  та середньої з/п по ньому); 

Іоп - індекс оподаткування (показник варіативний, обраховується в 

залежності від системи оподаткування на якій перебуває суб’єкт 
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господарювання (загальна чи спрощена система оподаткування), кількість 

найманого персоналу, тощо; 

Фпл – сума фіксованого концесійного платежу за результатами 

концесійного конкурсу, передбаченого Законом України «Про концесію» 

[151] Наприклад, на початку конкурсу має встановлюватись максимально-

допустимий  норматив, який буде поступово знижуватись  до найбільш 

економічно-доступної пропозиції для  споживачів; або встановлюватись 

одразу згідно економіко-екологічних обґрунтувань наукових установ 

відповідного профілю); 

Ізп - індекс заповідності, тобто індекс який визначає цінність території 

або об’єкта природно-заповідного фонду (індекс є варіативний в залежності 

від статусу об’єкту ПЗФ, загальнодержавного або місцевого значення, згідно 

зонування території у національних парках, тощо), що має бути розроблений 

та затверджений Міністерством охорони навколишнього природного 

середовища України. Нами пропонується, що здійснення підприємницької 

діяльності в межах господарської зони національного природного парку, 

буде відповідати, наприклад, індексу заповідності (Ізп) = 1.3, на території 

екстенсивної рекреації, наприклад,  індекс заповідності (Ізп)= 1.9, тобто 

концесійний платіж збільшується. Відповідний зонінг концесійних платежів 

(індексів/показників) має здійснюватись комісійно, незалежними науково-

дослідними установами, буде відображати реальну цінність та унікальність 

територій ПЗФ та  збільшувати обсяг коштів спрямованих на 

природоохоронні цілі.  

Одним з показників успішної реалізації концесійних угод та видом 

стратегічного моніторингу, має стати післяпроєктний моніторинг стану 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, під час виконання умов 

договору концесії та протягом трьох років після закінчення терміну його дії 

(за умови повного виконання зобов’язань взятих обома сторонами), який 

мають здійснювати незалежні органи або установи (додаток Я).   
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На основі індикаторів позитивного та  негативного (антропогенного)  

впливу на заповідні території, внаслідок виконання концесійних угод, 

можуть проводитись оцінювання показників ефективності державно- 

приватного партнерства у природоохоронній сфері, що нададуть змогу 

провести якісну оцінку, аналіз впливу приватного сектору на заповідну 

галузь, визначити недоліки, які можливо нівелювати  в наступних проєктах 

державно-приватного партнерства, шляхом внесення змін в керівні 

положення договору концесії. Механізм укладення концесійних угод в 

рамках державно-приватного партнерства у сфері заповідної справи потребує 

формування керівних положень спрямованих на захист публічних 

екологічних інтересів, без визначення яких договір концесії не може бути 

укладено з приватним партнером. 

Однак відповідні індикатори повинні мати системний та комплексний 

характер, враховувати індивідуальні геополітичні, еколого–культурні, 

природоохоронні особливості регіону, соціально-економічні характеристики 

місцевої громади, статус та режим об’єкту природно-заповідного фонду [163, 

с.164-165]. Відповідні індикатори не повинні мати формально-системний 

характер, але в той же час не підлягати штучному звуженню, що може 

сприяти неякісному аналізу та оцінці. Отже, пропонуємо базові індикатори 

впливу на об’єкт природно-заповідного фонду, які підлягають оцінки 

внаслідок виконання договору концесії. До екологічних індикаторів варто 

віднести наступні: 

- показник відхилення від еколого-природоохоронних цілей під час 

виконання договору концесії; 

- показник динаміки стану здоров'я місцевого населення (зменшення 

або збільшення листків непрацездатності за відповідний період, динаміка 

відвідання сімейного лікаря, тощо); 

- показник визначення екологічного та хімічного стану масивів 

поверхневих та грунтових вод; 
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- показник визначення концентрації забруднюючих речовин у массивах 

підземних вод, зумовлених антропогенним впливом (господарською 

діяльністю приватного партнера); 

- показник наявністі аварійного забруднення  вод, земельних ділянок та 

їх масштаб; 

- показник викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ( в 

разі необхідності доцільний поділ відповідного критерію за речовинами: 

діоксин сірки, натрій, бенза(а)пірен, радіоактивні речовини тощо); 

- показник рівня та ступеня небезпечності забруднення атмосферного 

повітря для довкілля, представників флори та фауни, щознаходиться в межах 

території об'єкта ПЗФ  та життєдіяльності населення; 

- показник стану використання земельних ділянок; 

- показник стану забруднення земель пестицидами, важкими металами, 

радіонуклідами, токсичними речовинами; 

- показник стану деградованості земель внаслідок антропогенних 

впливів, господарськоїдіяльності;  

- показник активності процесів, пов'язаних з  розвитком вітрової та 

водної ерозії, заболочення та засолення, зсувами, сельовими потоками, 

землетрусами, карстовими, радіонуклідами, кріогенними та іншими явищами 

(відповідний показник доцільно також розділити за видами); 

- показник стану земель зайнятих очисними спорудами, стоянками 

автотранспорту, а також іншими промисловими об’єктами; 

- показник впливу на біорізноманіття та представників фауни в межах 

території природно-заповідного фонду. 

До економіко-організаційних показників впливу концесійних угод 

віднесено наступні: 

- еколого-економічні показники притягнення осіб до юридичної 

відповідальності внаслідок порушення природоохоронного та екологічного 

законодавства (штрафи, кількість вилучених знарядь незаконного впливу 

водних біоресурсів тощо); 
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- динаміка збільшення інвестицій, цільової фінансової допомоги після 

реалізації проєкту ДПП; 

- збільшення кількості робочих місць після реалізації проєкту ДПП, 

динаміка залучення окремих категорій персоналу (працівники рідкісних 

професій, молоді фахівці, особи, які проходили навчання або перепідготовку 

за кордоном), зміни у системі економіко-соціального та психологічного 

стимулювання персоналу; 

- динаміка еколого-економічного та соціального розвитку регіону, 

збільшення кількості підприємців, які співпрацюють з установою ПЗФ, 

розширення сфери діяльності приватного сектору економіки; 

- динаміка туристичного, рекреаційного, еколого-економічного 

потенціалу регіону розташування установи ПЗФ. 

Відповідний перелік індикаторів формується та доповнюється 

враховуючи специфіку кожної установи ПЗФ, однак, з метою спрощення 

системи оцінювання, крім того індикатор може мати референтні показники (у 

відсотковому або іншому значенні), що нададуть змогу будь –якому 

громадянину країни визначити ефективність програми ДПП, за результатами  

якого було укладено концесійну угоду (Таблиця 4). 

Таблиця 4.  Основні показники економічної ефективності використання 
концесійних угод 

 
№ 
з/
п 

Вид показника 
моніторингу ефективності 

виконання договору 
концесії 

Референтні 
показники (у 
відсотковому 
відношенні) 

Віднесення до 
індикаторів 

негативного та 
позитивного впливу 

1 Показник відхилення від 
еколого-природоохоронних 
цілей під час виконання 
договору концесії (P1) 

 
≤ 64 % 

Занадто високий; 
віднесено до 
індикаторів 
негативного впливу 
(In) 

2 Показник активності 
процесів пов'язаних з  
розвитком вітрової та водної 
ерозії (P2) 

≥ 41 % Нормальний, 
віднесено до 
індикаторів 
позитивного впливу 
(Ip) 
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3 Показник стану земель 

зайнятих промисловими 
об’єктами 

≥ 35 % Нормальний, 
віднесено до 
індикаторів 
позитивного впливу 
(Ip) 

Джерело: власна розробка автора  
 
 Оцінка ефективності виконання договору концесії може  

визначатись за результатами підрахування кількості позитивних та 

негативних індикаторів, в окремих випадках можливо підрахування 

референтних значень; тому саме на підставі прозорого обрахування 

показників ефективності можливо визначити "слабкі" сторони концесійних 

угод, які необхідно скорегувати.  

Концесійні угоди у сфері природно-заповідного фонду України можуть 

стати не тільки інструментами постійного фінансово-інвестиційного потоку в 

галузь, але й способом формування економіко-соціальної та туристичної 

інфраструктури на заповідних територіях, що зумовить позитивну динаміку 

співпраці з мікропідприємцями регіону, формування інноваційно-

екологічних форм господарювання, тощо. 

2.3. Економічна сутність упровадження франчайзингу у межах 
природно-заповідного фонду України 
 

Фpaнчaйзинг є невід’ємною чaстиною економіки багатьох країн світу, 

однак в нашій країні відповідна формa договірного співробітництва  

перебуває на початковому етaпі. Україна є дуже багатою природними 

ресурсами, цінними екосистемами, туристично - рекреаційними зонами та  

об’єктами природно-заповідного фонду, що можуть використовуватись для 

надання послуг населенню, в тому числі на умовах державно-приватного 

співробітництва. Інститут франчайзингу може стати ефективним  

інвестиційним інструментом державно-приватного партнерства, як для 

об’єктів ПЗФ так і для регіонів в цілому; а також формою 

екологоорієнтованої підприємницької діяльності, вектором розвитку 
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співпраці установ природно-заповідного фонду та представників приватного 

сектору, які бажають  здійснювати свою діяльність  з урахуванням 

природоохоронних імперативів, та випускати дійсно екологічно чисту 

продукцію, однак перше за все відповідний договірний механізм має бути 

оформлений в належну економіко-правову конструкцію. 

Згідно міжнародного та вітчизняного досвіду [164] франчайзингові 

договори можуть стати  альтернативним методом становлення  ринку 

сировини екологоорієнтованого напряму та каналів збуту, нададуть змогу 

реформування галузі заповідної справи відповідно до вимог ринкової 

економіки країни, мінімалізувати на нормативному рівні пострадянський 

вплив на ведення господарської діяльності, що не в повній мірі враховує 

економічну складову антропогенного впливу на довкілля. 

Створити в умовaх ринкової конкуренції прибутковий напрям 

господарської діяльності чи  унікальний бренд (логотип /ТМ) доволі складно, 

оскільки це потребує постійного пошуку новaторських рішень, 

вдосконалення управлінських навичок, підходів, що пов’язано з низкою 

економіко-фінансових ризиків, особливо в такій сфері національної 

економіки, як заповідна галузь.  

Сутність правового регулювання, оподаткування та облікове 

відображення угод франчайзингу у системі господарських відносин 

розкривали у своїх роботах: Т. Алієв, А. Зейєн, Ж. Бородіна,М. Бекмен, М. 

Матусевич,  К. Сан, С.Лі, Н.Кулемина, Дж. Крейзен, М. Манухіна, Дж. 

Клікет, С. Сосна, А. Сучков,  Р. Вебер, Ф. Фліна.  

В. Павлов, І.Ляхович вваюжать, що інститут франчайзингу можна 

віднести до непрямих форм державно-приватного партнерства [165, с. 58-60] 

Проблематиці використання інструменту франчайзингу в сфері туризму 

присвячені наукові дослідження таких авторів, як: Е. Браймов, Р. Пайн, Х. 

Жганг, Ю. Вацковський, Е. Моріссон, Дж. Мун, А. Шарма,                              

О. Ногачевський, Т. Григоренко, Б. Ейді, С. Мельниченко, А. Мазаракі, С. 
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Панда, М. Пивоваров; у  працях  яких запропоновано теоретичні основи 

використання  угод франчайзингу у туристичному  бізнесі.  

Ногачевський О. характеризує інститут фрaнчaйзингу як "форму 

тривалого ділового співробітництва, у процесі якого велика компанія надає 

індивідуальному  підприємцю  чи групі підприємців ліцензію (франшизу) на 

виробництво продукції або надання послуг  під торгывельною маркою цієї 

компанії на обмеженій території, у термін і на умовах, визначених 

договором" [166,с. 63]. 

На думку А. Бержанір угоди франчайзингу не доцільно  розглядати, як 

договірну форму поручительства чи агентської угоди, оскільки вони мають 

різну нормативно-організаційну сутність, і потребують окремого механізму 

регулювання  [167, с. 54-55]. 

О. Воронкова стверджує, що «специфічним видом ваучингу є 

франчайзинг, або форма поруки за допомогою надання власного товарного 

знаку іншій фірмі» [168, с. 89]. Однак законодавець таким чином визначає 

саме угоди поруки, що є окремою категорією цивільних договорів [169]. 

Проєктом Закону України "Про франчайзинг" визначено, що 

франчайзинг це підприємницька діяльність, за якою на договірній основі 

одна сторона (правовласник) зобов'язується передати іншій стороні 

(користувачеві) за винагороду на визначений строк (до 3 років) комплекс 

виключних прав на використання (з обов'язковою поміткою «на умовах 

франчайзингу») знака для товарів і послуг, фірмового найменування, послуг, 

технологічного процесу і (або) спеціалізованого обладнання, комерційної 

інформації, що охороняється законом, а також інших передбачених 

договором об'єктів виключних прав  [170]. 

О. Омар стверджує, що успіх франчайзингових договорів залежить від 

рівня фінансово-організаційного забезпечення франшизооотримувачів, 

оскільки власне дилерський бренд без матеріально-організаційного підґрунтя 

не буде мати відповідний рівень попиту на ринку [171]. 
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Дж. Робертс, Р.Джадд вважають франчайзинг методом розширення 

діяльності компаній та їх економіко-організаційного зростання. Вони 

вважають, що запровадження такого фігуранта-посередника, як «мастер-

франчайзер» надасть змогу франчайзингодавцю не знизити рівень тиску на 

франчайзингоотримувача, а власне франчайзингоотримувач отримує 

постійну координаційну підтримку [172].  

На думку вчених П. Кауфмана та Р. Данта  угоди франчайзингу 

представляють собою ланцюговий механізм розвитку підприємницької 

діяльності, який може інсувати у двох форматах: 1) повне «відкриття» однієї 

комерційної точки за певний проміжок часу з надання адміністративно-

координаційної підтримки; 2) відкриття одразу декількох комерційних точок 

(як правило у низько-розвинутих районах) з меншим рівнем адміністративно-

організаційного тиску та фінансово-коррдинаційної підтримки [173]. 

М. Асунсьон та С. Салват зазначають, що одним з головних показників 

ефективності франчайзингових угод для обох контрагентів, є належний 

рівень захисту їх прав та обов’язків, оскільки саме судова система має 

вирішальний вплив для обох суб’єктів підприємницької діяльності, тому 

повинна враховувати не тільки формальну сторону справи. Обидві схеми 

розвитку підприємницької діяльності на умовах франчайзингу вчені 

визначають, як мультиблоковий підхід [174]. 

В межах законодавства України відсутній єдиний нормативно-

правовий акт, що регулює основні положення, принципи, сферу дії договорів 

франчайзингу, правовий статус контрагентів, підстави настання юридичної 

відповідальності, в тому числі механізми укладення франчайзингових угод у 

сфері заповідної справи. 

Інструмент франчайзингу в сфері природно-заповідного фонду України 

може стати одним з  видів підприємницької діяльності, що полягає у активній 

поведінці правовласника (франчайзера) направленої на створення публічної 

оферти з передачі прав правоотримувачу  (франчайзі) на об’єкт власності 

(франшизи), який знаходиться у приватній власності правовласника, на 
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договірних засадах з  суттєвими умовами договору у вигляді: темпоральних 

меж, об’єкту та предмету угоди, суб’єктного складу, плати за користування, 

геополітичного ареолу здійснення господарської діяльності, умов 

використання природних ресурсів, наявності обмежень чи заборон [170].  

Зокрема, Л.Черчик, О. Мостинець аналізують інструменти державного 

та регіонального регулювання розвитку рекреаційної сфери, з позиції 

економічної конкурентоспроможності [175], що є дуже актуальним для сфери 

заповідної справи, оскільки розвиток економіко-екологічних відносин у цій 

галузі перебуває на початковому етапі.  

Як слушно наголошують А. Мартієнко, Н.Хумарова, алгоритм 

формування платежів  за спеціальне використання природних ресурсів 

визначається без урахування фактичних витрат користувача на заходи щодо 

збереження та відтворення природних ресурсів [176].  

Нами пропонується запровадження бренду, що має 

екологоорієнтований зміст, і, підприємницька діяльність, що здійснюється в 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, має здійснюватись 

виключно з використанням відповідного бренду, логотипу, ідеї, авторського 

або суміжних прав, патенту або торгівельної марки (додаток АА). Власником 

відповідного бренду може стати власне установа природно-заповідного 

фонду або уповноважений центральний орган виконавчої влади, а суб’єкти 

господарювання використовують цей бренд (логотип) за відповідну плату. 

В свою чергу установи природно-заповідного фонду, в рамках відносин 

ДПП або під час укладення договорів про співробітництво з представниками 

приватного сектору економіки, фактично мають статус франчайзера, а 

представники приватного сектору економіки, які бажають здійснювати свою 

підприємницьку діяльність в межах територій заповідного фонду (наприклад 

господарська зона національних природних парків) отримують статус 

(франчайзі). Не можна не погодитись, з поглядом Н.Хумарової, що будь-який 

суб’єкт господарювання впливає на довкілля, і, власне довкілля має 
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постійний вплив на розвиток форм господарювання та систему договірних 

відносин [177].  

Як старт-ап концепція, франчайзинг,  у сфері природно-заповідного 

фонду України, має дієві переваги як для франчайзера в особі публічного 

партнера, так і для франчайзі, в особі приватного партнера. Для публічного 

партнера, тобто установ природно-заповідного фонду (франшизодавця) - 

залучення позабюджетних коштів в галузь, дієвий механізм надання платних 

послуг населенню, джерело оновлення матеріально-технічної бази, науково-

дослідного устаткування, мінімальні ризики для державного сектору 

економіки [78, с.117-118]. Для представників приватного сектору економіки 

(франчайзі) – швидкий і успішний початок ведення екологоорієнтованої 

(еко+) підприємницької діяльності, наявність державної підтримки 

господарської діяльності, отримання преференцій та пільг з боку держави, 

можливість здійснення господарської діяльності під державним брендом 

(логотипом), отримання додаткових гарантій розвитку бізнесу. 

 Для розвитку інституту франчайзингу в сфері ПЗФ держава, в особі 

установ ПЗФ  має створити та зареєструвати національний  або регіональний 

логотипи ПЗФ, що будуть мати певну історико-культурну, державну 

символіку, соціально-економічний зміст для населення, легку взнаваність, 

знакову доступність (додаток АБ) [78, с. 119]. 

 Всі представники приватного сектору, які мають намір прийняти 

участь у конкурсах  згідно програм ДПП та укладення договорів про 

співробітництво, мають право здійснювати свою підприємницьку діяльність 

використовуючи відповідний логотип, оскільки випуск будь-якої продукції з 

використанням сировини, що була зібрана на територіях заповідного фонду  

повинна мати свій бренд.  В свою чергу потенційні споживачі продукції 

можуть отримати вичерпну інформацію про «екологічні властивості» 

відповідної продукції та бути впевненими, що споживають дійсно чистий 

продукт, або отримують послуги, частина коштів з яких піде на підтримку 

розвитку установ ПЗФ (Рис.5).  
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Рис. 5.  Основні елементи збалансованого розвитку інституту франчайзингу 
Джерело: власна розробка автора 
 

Договір франчайзингу має індивідуальний характер, залежить від 

особливостей галузі народного господарства, умов здійснення господарської 

діяльності, політики, яка проводиться франчайзером.  В той же час, держава, 

як публічний партнер завжди має змогу здійснювати  оперативний 

моніторинг та контроль за представником приватного сектору економіки, не 

порушуючи його економічну та юридичну самостійність, враховуючи 

імператив дотримання публічних природоохоронних інтересів (Рис. 5).  

Користування франшизою у франшизоотримувача є платним. Розмір 

виплат за користування франшизою в сфері заповідної справи може 

складатися з таких елементів: 

- роялті представляє собою платіж, що є винагородою за власне процес 

отримання права користування на певний проміжок часу логотипом, 

брендом, патентом, торгівельною маркою, зареєстрованим знаком на товари 

та послуги, авторським та суміжними правами, формулою, дизайном, 

моделлю, топографією інтегральної мікросхеми, промисловим, комерційним 

або науковим досвідом (ноу-хау) [4, п. 14.1.225 ст. 14]. Відповідно до правил 
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ділового обороту роялті може обраховуватись у відсотковому значенні від 

обсягів виробленої продукції чи загального товарообігу 

франшизоотримувача, та мати постійний характер [178]; 

- паушальний платіж –це одинична виплата, що становить фіксовану 

суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, 

робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності [164, 

ч.8 ст.3]. Паушальний платіж, як правило, є передумовою укладення 

договору франчайзингу та може становити фіксовану суму, яку необхідно 

виплатити  одразу після укладення угоди [178]; 

- комбіновані платежі представляють собою механізм поєднання роялті 

та паушального платежу при наявності додаткових умов договору, які 

відповідатимуть механізмам розвитку галузі природно-заповідного фонду та 

специфіці формування економіко-екологічних відносин (Рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 6. Види платежів  згідно договору франчайзингу у сфері ПЗФ 
Джерело:  розроблено автором на підставі [165] 
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франшизоотримувача. Враховуючи вищевикладене, франшизоотримувач є 

самостійним суб’єктом господарських відносин, однак  обмежений умовами 

договору [179, с. 687-688]. 

В свою чергу укладення франчайзингових угод у сфері природно-

заповідного фонду України,  як в рамках ДПП, так  і поза ним має чимало 

перепон та недоліків економіко-екологічного, нормативно-

інституціонального, соціального характеру, а саме: 

І. Недоліки, що впливають на дотримання природоохоронного 

законодавства (раціональне природокористування, збереження унікальних 

природних комплексів): 

- відсутність інформативно-методичної бази, консультативних 

матеріалів щодо можливостей впровадження господарської діяльності в 

природоохоронній сфері на підставі  угод франчайзингу; 

- маленький відсоток екологоорієнтованих представників приватного 

сектору, які дійсно мають змогу співпрацювати з установами ПЗФ (без 

перепрофілювання виробництва, закупівлі нового устаткування, залучення 

вузькогалузевих фахівців шляхом розширення штатного розкладу); 

- відсутність інституту  стратегічного допроєктного та післяпроєктного 

моніторингу програм ДПП,  та Єдиного реєстру установ ПЗФ, що мають 

намір прийняти участь в таких програмах  та незалежного органу, який буде 

його здійснювати; 

- географічно-територіальна обмеженість – співпраця з установами 

ПЗФ в більшості випадків може бути обмежена територіальною 

приналежністю до установ ПЗФ; 

- необхідність заміни адміністративно-фінансових інструментів 

(санкцій, штрафи, притягнення до економічної, адміністративної, 

кримінальної відповідальності) на систему превентивних та заохочувальних 

методів (охорона довкілля, заходи відновлення унікальних комплексів, 

закриття підприємств-порушників); 
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- високий попит населення в екологічно-чистій продукції, потреба в 

екологічній безпеці, однак, низький рівень екологоорієнтованих підприємств, 

що мають достатній ревінь організаційно-ресурсного забезпечення;  

- недостатня обізнаність представників приватного сектору економіки 

щодо можливостей ведення власного бізнесу у формі франчайзингу, в тому 

числі еколоорієнтованого характеру. 

ІІ. Недоліки економіко-організаційного характеру, що впливають 

безпосередньо на успішність укладення та виконання угод франчайзингу: 

-  відсутність дієвих економічних механізмів співпраці з 

представниками приватного та публічного секторів економіки, в рамках 

відносин ДПП, та шляхом прямих договорів в природоохоронній галузі; 

- низький рівень державної підтримки приватних підприємців, які 

мають намір співпрацювати з установами ПЗФ (наявність податкових пільг, 

преференцій); 

- низький рівень захищеності приватних підприємців під час виконання 

договорів франчайзингу у разі виникнення спорів судового та позасудового 

характеру; 

- надмірне фінансово-економічне та екологічне навантаження на 

приватних підприємців під час виконання угод франчайзингу; 

- застаріла матеріально-технічна та науково-дослідна база установ 

ПЗФ, що зумовлює чималий обсяг капітальних інвестицій з боку приватного 

партнера  на початковому етапі виконання франчайзингових угод; 

- необґрунтованість формування тарифних розцінок з боку установ 

ПЗФ під час виконання франчайзингових угод; 

- відсутність інструментів цільового «природоохоронного 

кредитування», що передбачає пільгові умови отримання коштів на розвиток 

господарської діяльності франчайзі, який співпрацює з установами ПЗФ          

[180, с. 97-98]; 
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- низький рівень страхових механізмів для франчайзі,  формальний 

характер  інституту страхування ризиків для франчайзі (приватного 

партнера) в рамках програм ДПП; 

- відсутність інституту поруки або заміни одного франчайзі на інший 

під час виконання договору в межах ДПП без повторного оголошення 

конкурсу; 

- відсутність системи економічних санкцій для державного та 

приватного партнерів в разі порушення вимог договору франчайзингу, дієвих 

механізмів примирення у досудовому порядку; 

- відсутність стабільного пулу франчайзерів, чимала кількість 

підприємств – фейків [181, с.92]; 

-  різний ступінь впливу на  економіко-екологічні механізми                    

(наприклад, визначення механізму розподілу доходів під час виконання 

договору, реалізації положень проєкту); 

ІІІ. Недоліки нормативно-адміністративного характеру, що 

впливають безпосередньо на успішність укладення та виконання угод 

франчайзингу: 

- відсутність нормативно-правового регулювання процедури укладення 

та виконання договорів франчайзингу, зокрема Закону України "Про 

франчайзинг"  та підзаконних нормативно-правових актів; 

- відсутність формування сталого алгоритму укладення договорів 

франчайзингу в межах відносин ДПП в сфері ПЗФ;  

- велика кількість регуляторних та бюрократичних перепон для 

входження в відповідний напрям підприємницької діяльності; 

- відсутність уніфікованої системи мінімально допустимих стандартів, 

що  не підлягають звуженню або зміні; 

-  відсутність системи оцінювання якості, прозорості та своєчасності  

виконання договорів франчайзі з боку обох партнерів; 

- несумлінне виконання договірних зобов’язань зі сторони  обох 

контрагентів; 
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- низький рівень «природоохоронного менеджменту», брак специфічно-

галузевих знань, необхідних для реалізації проєкту ДПП та виконання умов 

договору франчайзингу; 

- різнорідність цілей у контрагентів, під час виконання договору 

(реалізації проєкту ДПП), представник приватного сектору економіки має на 

меті отримання прибутку, установи ПЗФ – оновлення матеріально-технічної 

бази, оновлення устаткування, здійснення природоохоронних заходів, 

розвиток інфраструктури тощо; 

- нормативно-правова, економічна, податкова, інформаційна 

незахищеність українських франчайзі у франчайзинговій співпраці з 

іноземними представниками; 

- відсутність інформаційно-консультативної підтримки приватних 

підприємців з питань правового, економічного, адміністративного, 

податкового, фінансового супроводу  (наприклад навчально-консультаційних 

центрів з франчайзингу, ведення вебінарів відомими економістами-

практиками, представниками органів державної влади, зокрема Фіскальної 

служби України, тощо) 

- нерівномірність розподілу акцентів між приватним та державним 

партнерами під час виконання договору франчайзингу у сфері ПЗФ (установи 

ПЗФ все одно зацікавлені в проєктах ДПП, та укладенні угод з приватними 

підприємцями, оскільки державний сектор економіки не може повноцінно 

охопити всі потреби галузі заповідної справи; в той же час представник 

приватного сектору має отримати реальні мотиваційні механізми до 

співпраці) [182, с.15-17] (додаток АВ). 

 Імплементація франчайзингових угод у сферу заповідної справи 

надасть змогу приватним підприємцям стати елементом великого об'єднання  

з товарним знаком, логотипом, високим рівнем екологічного менеджменту, 

екологоорієнтованістю під час ведення господарської діяльності, дієвим 

інструментом економіко-екологічного розвитку (додаток АГ). В галузі ПЗФ 

України пропонується виділення декількох оптимальних видів 
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Види франчайзингу у 
сфері ПЗФ 

Прямий 
франчайзинг 
(стандартна 
форма угоди) 

Зворотній 
франчайзинг 

(інвестування у 
відкриття власного 

магазину, 
виробництва,отриман
ня % від прибутку, але 

управління 
здійснюється 

представниками 
франчайзера) 

франчайзингових угод, що будуть відповідати потребам сучасної економіки 

та очікуванням суспільства та інноваційними інструментами реформування 

галузі, влиття приватного капіталу. Станом на сьогоднішній день, не існує 

єдиного пакету франчайзингових внесків - тобто перелік платежів - які є 

обов’язковими та алгоритм їх розрахунків відповідно до секторів 

національної економіки. Порівнюючи механізми використання угоди 

франчайзингу та концесії  в сфері заповідної справи, необхідно розрізняти 

відповідні договори варто за предметом, а саме: концесійні договори 

спрямовані на  право користування певним об’єктом ( частиною заповідної 

території, майновими комплексами об’єктів природно-заповідного фонду, 

такими як туристичні, рекреаційні, оздоровчі тощо) та передбачають певний 

комплекс дій (інфраструктурний розвиток, девелопмент, реставрація, 

ренатуралізація, будівництво тощо). В результаті своїх дій концесіонер 

отримує прибуток, однак головною рисою діяльності концесіонера, як 

правило, є капітальні інвестиції а предметом договору є матеріальний об’єкт 

[146] (Рис.7).  

    

 

 

 

 

 

Рис. 7. Економіко-ефективні види франчайзингу у сфері ПЗФ 

Джерело:  розроблено автором  на підставі даних  [159] 

За договором франчайзингу  правовласник (франчайзер - установа 

ПЗФ) внаслідок власної активної поведінки передає правоотримувачу 

(франчайзі - представнику приватного сектору економіки) об’єкт 

інтелектуальної власності (франшиза- логотип або бренд екологічно чистої 
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продукції) на певних умовах, передбачених угодою (суб’єктний склад, 

темпоральні рамки, вимоги до оплати за користування), тобто предметом 

франчайзингових угод частіше виступають об’єкти інтелектуальної 

власності, нематеріального світу [183]. 

Для франшизоотримувача, як самостійного суб’єкта підприємницької 

діяльності, головною метою концесійної угоди є  організація системи  

власного вектору господарювання, враховуючи необхідінсть мінімалізації 

економіко-організаційних ризиків відповідно до налагодженого 

франчайзером алгоритму виробництва, та встановлених франчайзером 

потужностей чи інших засобів індивідуалізації, що мали позитивний 

підприємницький досвід та відповідний попит на ринку. Крім того на умовах 

франчайзингу франчайзингодавець здійснює постійний оперативний 

моніторинг комерційної діяльності франчайзі, та надає інформаційно-

консультаційну підтримку, в той же час для концесієдавця відповідні дії не 

передбачені у якості обов’язків [183, с. 100-101]. 

Однак, все ж таки договір концесії та франчайзингу має чимало 

аналогічних ознак, таких як: 

- право контролювати певні аспекти ведення господарської діяльності  

франчайзі, або гарантувати належне використання його авторського 

найменування, бренду, торгівельної марки або ділової репутації [184]. Згідно 

основних положень договору комерційної концесії франшизодавець 

зобов’язаний перевіряти якість послуг та товарів, що надаються 

франшизоотримувачем (користувачем) на умовах угоди комерційної концесії 

[151]; 

- на підставі договору франчайзингу, так само як і в концесійних угодах 

передбачено внесення власних коштів з боку франчайзингоотримувача [151]; 

- франчайзингоотримувач виступає самостійним суб’єктом 

підприємницької діяльності, так само як і концесіонер [24]; 
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- франчайзингоотримувач виплачує франчайзеру на певних умовах 

винагороду за отримані послуги [170], так, як концесіонер виплачує власнику 

винагороду, передбачену угодою концесії [151]. 

На думку таких вітчизняних дослідників, як Л. Шеховцева та                

Я. Сидоров угоди концесії та франчайзингу варто розмежовувати за 

предметом, оскільки концесійні угоди передбачають використання державної 

та комунальної власності з метою залучення фінансових потоків; а згідно 

договорів франчайзингу, франчайзі передаються виключні права на об’єкти 

інтелектуальної власності франшизодавця, а також надання додаткових 

послуг з моніторингу, контролю якості та стандартизації виробничих 

процесів [185].  

Розглядаючи інститут франчайзингу у сфері природно-заповідного 

фонду України доцільно визначити його основні ознаки:  

- угоди франчайзингу є  самостійним видом цивільно-правових 

договорів, мають ознаки, що притаманні усім сферам національного 

господарства, так і галузеві, що можуть бути властиві виключно окремим 

секторам господарства (наприклад, у галузі природно-заповідного фонду 

України, це дотримання публічних природоохоронних інтересів); 

- угоди франчайзингу представляють собою комплексні договори, 

оскільки можуть містити у собі положення декількох простих угод, 

наприклад поєднувати основні положення лізингових угод, договорів 

купівлі-продажу, оренди, про творче співробітництво, підряду. Однак 

відповідні положення, ознаки не змінюють нормативно-правової чи 

організаційної сутності власне договорів франчайзингу та не є 

кваліфікуючими ознаками;  - угоди франчайзингу представляють собою 

окрему організаційно-правову конструкцію, якій притаманні певні ознаки, 

принципи та особливості, тому відповідна категорія угод потребує 

законодавчого визнання.  

Механізм укладення угоди франчайзингу у сфері природно-заповідного 

фонду України  повинен регулюватись перш за все індивідуальними 
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особливостями об’єкта та території заповідного фонду, завданнями проєкту 

державно-приватного партнерства, механізмами для їх реалізації, а також 

економіко-екологічною доцільністю, дієвими фінансово-економічними 

інструментами державного та приватного характеру. Інститут франчайзингу 

у сфері заповідної справи може стати  джерелом постійних фінансово-

інвестиційних потоків без надмірного антропогенного навантаження на 

природні ресурси, інструментом інклюзивного економіко-екологічного 

розвитку заповідних територій.  
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Висновки до другого розділу: 
 

У другому розділі «Напрями реалізації інституційного інструментарію 

розвитку економіко-екологічних відносин у природно-заповідній сфері» 

проаналізовано комплексний підхід до планування господарської діяльності 

на об’єктах природно-заповідного фонду України, здійснено оцінку 

перспектив економіко-екологічного зростання  заповідних територій шляхом 

використання методу кібернетичного планування, як інструменту 

використання економіко-екологічного потенціалу заповідних територій та 

дотримання природоохоронних обмежень.  

Виходячи з тексту представлених науково-теоретичних напрацювань та 

публікацій, можемо дійти наступних висновків: 

1. З метою переходу національної економіки до концепції "розумного 

планування", запропоновано метод планування та управління господарською 

діяльністю, що враховуватиме соціо-економіко-екологічні показники об’єкту 

природно-заповідного фонду України та регіону в цілому. Метод 

кібернетичного планування може стати дієвим механізмом поєднання 

природоохоронних цілей, економіко-соціальних пріоритетів регіону,  

втілення у життя принципу децентралізації влади. 

2. Застосування методу  Кб-п має як позитивні так і негативні сторони 

для економіко-екологічного благополуччя регіону та самих об’єктів 

природно-заповідного фонду. З одного боку метод кібернетичного 

планування є інноваційним комплексним методом моделювання територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, однак з іншого  ̶ його успішна 

реалізація потребує чималих капітальних інвестицій в заповідну галузь.  

3. Для ефективного та дієвого впровадження методу Кб-п у сферу  

природно-заповідного фонду необхідний значний обсяг ресурсного 

забезпечення: стале фінансове - економічне підґрунтя, формування нового 

рівня вузькогалузевих фахівців, які повинні отримувати кваліфікацію 

поєднуючи знання природоохоронного законодавства, економічних 
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перетворень сучасності, методів математичного моделювання та провідних 

досягнень IT-галузі; трансформації законодавчих норм; залучення 

представників приватного сектору економіки, не тільки з метою отримання 

додаткових та довгострокових інвестицій, але й у якості активних сторін 

процессу. В той же час важливим аспектом практичної реалізації методу 

кібернетичного планування в Україні є не тільки капітальні інвестиції 

неурядового характеру, а також розроблення низки заходів інформаційно- 

технічної безпеки, належного механізму упорядкування статистичних даних. 

4. Сталий розвиток об’єктів природно-заповідного фонду потребує 

розширення договірних інструментів співпраці з об’єктами ПЗФ України, як 

форм залучення фінансово-інвестиційних потоків. Однією з ефективних 

форм договірного співробітництва можуть стати концесійні та  

франчайзингові угоди. Концесійні угоди є не тільки державно-приватним 

підґрунтям для охорони та забезпечення унікальних природних комплексів та 

територій для майбутніх поколінь, але й індикатором інвестиційної 

активності суспільства.  

5. Інститут франчайзингу може стати напрямом розширення 

інвестиційно-фінансових надходжень до галузі заповідного фонду.  

Дисертантом обґрунтовано, що створення  "природно-заповідного бренду або 

торгівельної марки/логотипу" сприятиме підвищенню інвестиційної 

привабливості об’єктів природно-заповідного фонду України. 

Франчайзингові угоди можуть стати також інструментами побудови 

інноваційної економіко-екологічної системи на заповідних об’єктах, 

розширення векторів для екологоорієнтованих START-UP'ів.  

Основні результати Розділу 2 опубліковані в роботах автора 

[116,128,132,134,135,140,156,157,159,160,163,180,181,182,183] 
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РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН У 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІЙ СФЕРІ 

3.1. Механізми співпраці  фінансових установ та приватного 
сектору економіки, в межах екологоорієнтованої діяльності на 
заповідних територіях 
 

Ринкові перетворення в усіх сферах економіки України вимагають 

створення нових інститутів та механізмів співпраці між галузями, в тому 

числі сфера заповідної справи потребує перетворень, що будуть спрямовані 

на розвиток не тільки природоохоронної, але й економіко-екологічної її 

складових, а також залучення інвестиційно-фінансових потоків. 

Наразі установи природно-заповідного фонду України отримують 

фінансування за рахунок Державного бюджету України, що коливається в 

межах 76,6% від річних обсягів фінансування природоохоронної галузі, та 

становить ~0,036% від загального Бюджету України [186]. Розвиток 

економіко-екологічних відносин  у сфері заповідної справи потребує 

інноваційно-фінансових підходів до формування договірних та 

позадоговірних зобов’язань та міжгалузевих зв’язків. Станом на 

сьогоднішній день, адміністрації установ природно-заповідного фонду 

України  мають  досить обмежене число контрагентів, що пов’язано з 

недостатнім рівнем розвитку економіко-організаційного, нормативного, 

адміністративно-екологічного забезпечення, щодо умов взаємозобов'язань  

(Рис. 8). 

Представники приватного сектору економіки, що здійснюють еко-

підприємницьку діяльність, і мають на меті отримати фінансову підтримку, 

повинні співпрацювати з банківськими або іншими фінансовими установами 

на загальних умовах кредитування. Однак, враховуючи специфіку 

природоохоронної та природно-заповідної галузей національної економіки, 

для суб’єктів господарювання мають бути створені специфічні або  пільгові 

механізми співпраці з фінансовими установами.  
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Рис. 8. Основні елементи інвестиційно-фінансової інфраструктури 

економічного розвитку об’єктів ПЗФ України  

Джерело: власна розробка автора 

Як слушно стверджує В. Коваленко підтримка мікрогосподарської 

діяльності повинна поєднувати як державні інститути, так і приватно-

правові. В той же час механізми фінансово-інвестиційної підтримки  

суб’єктів підприємницької діяльності мають оцінюватись  з позиції їх  

економіко-соціальної  та економіко-екологічної  результативності  [187]. Під 

час надання еко - суб’єктам господарювання пільгових умов отримання 

кредитів або інших механізмів співпраці, фінансові установи перш за все, 
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приймають участь у забезпеченні екологічного благополуччя населення, 

вирішенні важливих економіко-екологічних програм, формуванні 

інноваційних форм підприємництва, і тільки потім, - отримання прибутку. 

Тому створення організаційно-галузевих  механізмів співпраці фінансових 

установ та об’єктів природно-заповідного фонду, буде сприяти не тільки 

розширенню міжгалузевих зв’язків національної економіки, але й створенню 

джерел профільної допомоги інноваційно-екологічним напрямам ведення 

господарської діяльності у заповідній галузі [188, с. 81]. 

Е.Лейшон, Д. Бертон, Д. Найтс, К.Алферова, П.Сігноретта вважають, 

що недостатній рівень співпраці фінансових та природоохоронних інститутів 

є одним з  показників фінансової ізоляції в країні. Економічний розвиток 

екологічних систем має прямий зв'язок з механізмами впровадження та 

використання фінансових послуг [189]. 

У своїх дослідженнях Б. Буркинський, Н. Андрєєва, Г. Тютюнник 

слушно зазначають що більшість науковців не розглядають питання 

екологізації інвестиційно-інноваційної політики держави та окремих регіонів 

у контексті міжнародної парадигми сталого розвитку, що суттєво впливає на 

звуження розвитку практичних інструментів, які формують інвестиційну 

привабливість регіонів [190] 

К. Смірнова вважає, що створення екологічних банків, забезпечить 

чітку сегментацію ринку фінансових послуг, а саме розвиток інструментів 

цільового екологічного кредитування [191]. Однак, необхідно врахувати той 

факт, що протягом першої половини XXI ст. вже виникло чимало 

банківських установ, що мають низький рівень фінансово-соціальної 

відповідальності,  використовують «хижацьку» політику кредитування та 

надають послуги на незадовільному рівні; і саме тому, механізми створення 

інноваційного фінансового сегменту мають здійснюватись виключно за 

наявності ґрунтовної державної стратегії [192]. Враховуючи вищевикладене, 

деякі науковці пропонують формування інструментів притягнення 

банківських установ до екологічної відповідальності, оскільки неякісне 
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виконання своїх обов’язків під час співпраці з екологоорієнтованими 

установами чи підприємцями може мати негативний вплив на навколишнє 

середовище [193]. 

Cфера охорони навколишнього середовища має отримати державну 

підтримку в частині гнучних механізмів співпраці з фінансовими установами, 

формуванню інструментів субсидіарної підтримки, оскільки саме цей сектор 

національної економіки не тільки має мінімальний рівень антропогенного 

навантаження на природні екосистеми, але й спрямований на мінімалізацію 

вже існуючих чинників негативного впливу [194]. 

Такі науковці, як М. Роберт, С. Левін та Дж. Сугихара зазначають, що 

співпраця фінансових установ з природоохоронними установами, та 

розширення векторів своєї діяльності у природоохоронній сфері сприятиме 

створенню інноваційних фінансових мереж, які можуть стати підґрунтям для 

трансформаційних процесів в економіці [195]. 

Інші науковці вважають, що царина надання фінансових послуг 

перебуває під надмірним політичним тиском, тому розширення інструментів 

кредитування суттєво гальмується через політико-соціальну нестабільність в 

країнах, а також проблем взаємодії промислового та природного капіталів 

[196].  

Дж.- Р. Рон, Е. Бернхард, М.Кадотт та В.-Х. Клеменс зазначають про 

недоцільність відособленого розгляду економічних та еколого-соціальних 

концепцій у сфері охорони навколишнього середовища, та стверджують про 

помилковість розгляду сфери охорони довкілля, як  економічно 

безперспективної [197].  

Фінансові послуги у сфері охорони  навколишнього середовища є мало 

розвинутою сферою, оскільки інструменти заохочення для позичальників є 

слабкими, а період окупності значно перевищує інші сфери національної 

економіки [198]. Крім того, у багатьох країнах, відсутні програми стабілізації 

курсу для приватних інвесторів та кредитоотримувачів, які мають на меті 

підвищення економічної ефективності такої співпраці [199]. 

javascript:;
javascript:;
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Г. Аустволд зазначає, що екологоорієнтована співпраця є розумним 

вибором з боку фінансових установ, оскільки саме такий вектор 

господарської діяльності стане провідним напрямом у всіх сферах 

національної економіки. Незважаючи на велику кількість ризиків 

інноваційно-екологічної господарської діяльності для фінансових установ, 

необхідно враховувати перспективи економіко-соціального та еколого-

економічного впливу такого формату господарської діяльності на 

реформування всіх сфер національної економіки країни [200]. Тому, сучасні 

підприємці, під час розвитку еко- господарської діяльності, мають 

розраховувати на державну допомогу, оскільки відповідний напрямок 

підприємницької діяльності є пріоритетним, як для регіонального рівня, так і 

для всієї  держави [200]. 

Відповідно до чинного законодавства України, фінансові установи не 

здійснюють сегментацію ринку в частині різних сфер національної 

економіки, тому політика екологічного кредитування є внутрішнім вектором 

фінансової діяльності банків, а отже крім внутрішньої політики лояльності 

банку до екологоорієнтованих підприємців, інших механізмів співпраці не 

існує [163, с. 164]. 

Аналізуючи кредитну політику усіх фінансових установ України, в 

тому числі банків та кредитних спілок, ми бачимо, що відсоткові ставки по 

комерційних кредитах не відображають стану секторального забезпечення 

суб’єктів господарювання та приблизно перебувають на одному рівні 

(Таблиця 5, 6) [201;202]. 

Таблиця 5. Інформація про відсоткові ставки по неспоживчим кредитам 

комерційним кредитам банківськими установами  за  2020 рік 

Назва фінансової установи 
(банку) 

Строк кредитування 
(в міс/роках) 

Відсоткова 
ставка 

АТ «Ощадбанк» 5 15,5% 
АТ «Укргазбанк» 5 15% 

АТ «Укрексімбанк» 5 16% 
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Джерело: розроблено автором на підставі даних [203]; [204];[205] 

Таблиця 6. Інформація про середні відсоткові ставки по неспоживчим 

кредитам комерційним кредитам банківськими установами  за  2013- 2021 

роки 

Рік 201
3 

201
4 

201
5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Розмір 
відсоткової 
ставки по 
комерційни
м кредитам 

6,50
-9% 

9,50
-

14% 

14-
19% 

16,50
-19% 

13-
18,50

% 

12,50
-18% 

15,50
-17% 

15-
18,50

% 

15-
17% 

Джерело: розроблено автором на підставі даних [206];[207]   

 Ціна за фінансові послуги кредитної спілки виступає у формі 

відсоткової ставки на позику. Відсоткові ставки по кредитним зобов’язанням 

у кожній кредитній спілці залежать від багатьох факторів, в тому числі від 

АТ «ПУМБ» 5 19% 
АТ «Мегабанк» 4 10% 

АТ «Альфа-банк» 3 15-27,5% 
АТ КБ «Приватбанк» 3 16% 

АТ «Райфайзенбанк Аваль» 18 міс. 16.10-17% 
Таскомбанк 3 16.32% 

АТ «ОТБбанк» 5 36% 
Сбербанк 5 12,40% 

Промінвестбанк 5 17% 
Укрексімбанк 5 17-18% 

АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" 5 25% 
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 5 27% 
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 5 25-30% 

АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 12-18 міс 19% 
АТ "БАНК "ГРАНТ" 5 ~28% 

АТ "Банк інвестицій та 
заощаджень" 

3 18-28% 

АТ "БМ БАНК" 5 26% 
АТ "КІБ" 3 20% 

АТ "Місто Банк" 3 15-20% 
АТ "МетаБанк" 5 16-20% 

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 18 міс. 25-35% 
АТ "ПроКредит Банк" 5 16-19% 

АТ "СКАЙ БАНК" 5 18-22% 
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 5 17% 
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рівня конкуренції, умов економічного розвитку та структури кредитного 

портфеляу регіону. В той же час, позики для розвитку господарської 

діяльності, що надаються членам кредитної спілки передбачають більші 

відсотки, ніж споживчі кредити (Таблиця 7).  

Таблиця 7. Співвідношення відсоткових ставок по неспоживчим кредитам 

 Джерело: розроблено автором на підставі даних 

[208];[209];[210];[211];[212] 

 Враховуючи статистичні дані Таблиці 7, ми можемо дійти висновку, 

що незважаючи на декларування з боку кредитних спілок, чисельних програм 

лояльності та вигідності вступу до КС, відсоткові ставки по кредитах є 

досить високими. За надання позики на комерційні потреби з боку власне 

банківських установ, відсотки по кредитуванню є значно меншими. Члени 

кредитної спілки отримують позику під певну відсоткову ставку, тобто крім 

Назва кредитної спілки 
 КС «Злет» Кредит-

Союз  
КС «Центр 
фінансових 
послуг» 

КС 
«Украї
нська 
провідн
а» 

Церковн
а КС 
«Анісія
» 

Сума 
кредиту 
( у грн.) 

<100
000 

≥ 
10000
0 

<100
000 

≥ 
1000
00 

<1000
00 

≥ 
10000
0 

- - 

Призначення 
кредиту: 
Комерційний 
кредит 

60%-
36% 

16% 54% 43,7
% 

78-
90% 

60-
72% 

53-60% 58% 

Кредити, 
надані на 
ведення 
селянських, 
(фермерськи
х) 
господарств. 

60%-
40% 

16% -  
- 

72-
90% 

60-
66% 

60% 55-70% 

Кредити, 
надані на 
ведення 
особистих 
селянських 
господарств. 

55%-
40% 

16%  
- 

- 72-
90% 

60-
66% 

65% 55-65% 
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суми основного боргу фізична особа має сплатити відсотки. В той же час, 

фізична особа-підприємець, або фізична особа, що є засновником, 

співзасновником або членом іншої юридичної особи, має право здійснювати 

фінансування виключно у вигляді договору позички  або позики [213].  

 Тобто в залежності від форми ведення  статутної діяльності  власне 

фінансової установи залежить її механізми співпраці з еко- підприємцями та 

ступінь їх взаємовигідності для обох сторін (додаток АД). Враховуючи 

вищевикладене, ми бачимо, є інструменти співпраці фінансових установ та 

еко-підприємців можуть мати економічну доцільність для обох сторін. На 

думку деяких вчених, формування «екологічного підприємництва» 

неможливе без чіткої стратегії державно-приватного партнерства у всіх 

сферах національного господарства. «Екологічне підприємництво» -  це не 

тільки екологоорієнтована господарська діяльність, це перш за все «розумне 

ведення господарської діяльності», де дотримується баланс між бажанням 

суб’єктів отримання більш великих обсягів прибутків та необхідністю 

виконання природоохоронного законодавства, цілей сталого розвитку, 

формування еко-громадянcького суспільства [214]. В той же час, 

інноваційно-маркетинговий підхід до розвитку заповідної галузі потребує 

власних механізмів становлення еколого-економічних відносин, а отже і 

форм ведення господарської діяльності [215, с. 274]. Видокремлення такого 

секторального виду підприємницької діяльності,  reserved business, дозволить 

сформувати прозорі нормативні вимоги до її ведення та надати захист власне 

таким суб’єктам економіко-екологічних відносин. Саме секторальне 

зонування форм господарської діяльності надасть можливість створення 

індивідуальних фінансово- інвестиційних інструментів, що сприятимуть 

розвитку галузевого ринку послуг. Визначення «заповідного 

підприємництво» (Nature Reserve Fund  Business – reserved business) як 

окремої економіко-організаційної дефініції, та, форми господарської 

діяльності, не існує відповідно до вимог чинного законодавства та сучасних 

ринкових реалій [216, с.47-48]. 
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Reserved business (надалі - RB), це не підвид екологічного 

підприємництва, це окрема форма здійснення господарської діяльності, що 

має розглядатися виключно у площині галузі заповідної справи, оскільки 

тісно пов'язана з правовим становищем об’єктів природно-заповідного фонду 

України. Всі інструменти економіко-екологічного, фінансово-організаційного 

та еколого-суспільного  розвитку такого вектору господарювання також 

мають пряму залежність із сутністю RB [216, с. 47; 217, с. 115]. 

Нами пропонується визначення RB, як підприємницької діяльності, 

спрямованої на вирішення проблем еколого-економічного, еколого-

соціального напрямів розвитку суспільства, забезпечення економіко-

екологічного розвитку унікальних природних комплексів та об’єктів ПЗФ.  

Основною метою RB є симбіоз охорони, збереження та відтворення 

унікальних природних комплексів, територій та задоволення еколого-

економічних потреб суспільства, без негативного антропогенного 

навантаження на них (авторське трактування).  

Основними атрибутами RB є:  

1) розвиток економіко-екологічного потенціалу об’єктів ПЗФ України;  

2) формування інституту інклюзивного економіко-екологічного 

підприємництва (залучення та забезпечення  реальних можливостей та 

рівноправ’я для економічних учасників всіх рівнів (фізичних та юридичних 

осіб), які мають намір здійснювати економіко-екологічну підприємницьку 

діяльність, а також приймати участь (безпосередньо або опосередковано) у 

вирішення питань природоохоронного характеру, зокрема у відносинах 

спрямованих на охорону, збереження та відтворення унікальних та цінних 

територій та об’єктів) [188, с. 82-83; 218, с. 180-181];  

3) формування екосистемного напряму господарської діяльності на 

заповідних територіях [219, с.322-324];  

4) форматування економіко-екологічних засад ведення господарської 

діяльності відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний 

фонд» [14];  
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5) активізація співпраці представників приватного сектору економіки 

та установ ПЗФ в рамках програм державно-приватного партнерства; 

 6) впровадження та розвиток економіко-нормативних конструкцій у 

сфері заповідної справи, а саме франчайзинг, ваучинг, факторинг, концесія, 

кредитування, тощо [220, с.350; 221, с.89-90;222, с.146-147];  

7) формування засад здійснення «розумної господарської діяльності», 

що є симбіозом «еко-маркетингової політики» та власне економічними 

механізмами ведення бізнесу;  

8) надання послуг економіко-екологічного характеру згідно вимог 

положень Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними 

установами природно-заповідного фонду, затвердженого  постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1913 [115];  

9) здійснення  послуг в рамках інноваційно-маркетингового підходу до 

розвитку заповідних об’єктів: «об’єкт ПЗФ - зона вражень», що може стати 

мультифункціональним інструментом залучення інвестицій [223 с.148; 224, 

с.264]. 

В той же час, одним з головних векторів розвитку такого формату 

господарської діяльності, як reserved business, є інклюзивний підхід до 

господарювання, тобто орієнтація на вирішення нагальних проблем 

соціально-природоохоронного характеру; дотримання балансу інтересів між 

задоволенням еколого-економічних потреб населення та механізмів 

збереження цінних природних комплексів та територій, тощо [225, с.48-49].  

Аналізуючи систему економічних, екологічних, нормативно-правових 

та соціально-трудових характеристик здійснення підприємницької діяльності 

у форматі Reserved business, доцільно виділити індикатори впливу на власне 

об'єкт ПЗФ, що в подальшому будуть розподілені на  позитивні та негативні. 

У разі переваги позитивних індикаторів впливу  на заповідну територію або 

регіон під час оцінювання відповідної господарської діяльності, ми можемо 

дійти висновку, що ринок потребує надання відповідних послуг, 

здійснюється задоволення економіко-екологічних потреб місцевого 
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населення. Даний формат RB не буде мати негативного впливу на здоров'я 

населення, цінні території та об’єкти ПЗФ, або, його негативний вплив буде 

коливатися в межах дозволеного. Різниця (дельта) між позитивними та 

негативними індикаторами і є результатом оцінювання якості здійснення 

підприємницької діяльності у форматі RB, що надасть можливість 

відслідкувати динаміку економіко-екологічного зростання заповідного 

об'єкту. Оскільки, наразі, відсутні інструменти оцінювання господарської 

діяльності на заповідних територіях, нами пропонується методичний 

розрахунок різниці пропонуємо здійснювати  за наступною формулою [101, 

с. 70-71]: 

Δ RB = Ips – Ing (1), 

де,  Δ RB – індекс різниці між позитивними та негативним 

індикаторами результатів здійснення підприємницької діяльності у форматі 

RB, або результати відповідності наступним критеріям: дотримання 

нормативно-правових вимог здійснення еко-підприємництва, економіко-

екологічних характеристик об’єкта ПЗФ, показників негативного впливу на  

природні ресурси; економічних критеріїв доцільності, допустимого 

антропогенного навантаження внаслідок запланованої господарської 

діяльності; інженерно-технічних характеристик; 

Ips – індикатор позивних впливів на території та заповідні об'єкти 

(наприклад, ріст девелопмент-об'єктів, повернення молоді в регіон, зниження 

рівня трудової імміграції, поява нових видів господарської діяльності, 

запровадження інклюзивної господарської діяльності, тощо), 

Ing -  індикатор негативних змін на території та об'єкти ПЗФ, здоров'я 

населення, цінні комплекти та екосистеми (наприклад, надмірне 

антропогенне навантаження внаслідок господарської діяльності, 

перевищення дозволених обсягів шкідливих викидів в атмосферу, ріст 

туристів без відповідних інфраструктурних умов); 

Jm/km - індекс територіальної віддаленості території природно-

заповідного фонду від обʼєкту великих міст (промислових регіонів), тобто 
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якщо об'єкт природно-заповідного фонду розташований на певній відстані, 

відповідна формула має корегуватися наступним чином:  

Δ RB = Ips – Ing : Jm/km (2). 

У разі переваги  індикаторів з позивним значенням результати 

здійснення екологоорієнтованої господарської діяльності підпадають під 

критерії RB, відповідні послуги матимуть попит на ринку та відповідають 

економіко-соціальним потребам місцевих громад, референтні показники 

використання природних ресурсів можна вважати еколого- допустимими та 

економічно обґрунтованими. У  випадку переваги – з негативним значенням 

(Δ RB) – відповідний вид підприємницької діяльності має надмірний 

антропогенний вплив на природні ресурси, або ринок перевантажений 

послугами аналогічного спрямування, місцеві громади не потребують 

розвитку такого напряму ведення господарської діяльності.  

В разі позитивної оцінки діяльності суб’єкта господарювання, можлива 

співпраця фінансових установ, установ природно-заповідоного фонду і 

приватних підприємців, на спеціальних економіко-організаційних та 

адміністративно-фіскальних умовах. В свою чергу, залежності від способу 

здійснення господарської діяльності у сфері природно-заповідного фонду 

України,  нами пропонується її умовно зонувати на: 

- економіко-екологічну підприємницьку діяльність, тобто власне 

господарську діяльність екологоорієнтованого напряму (надання послуг 

екосистемного характеру, виробництво екологічно-чистих поварів та 

продуктів, здійснення господарської діяльності на територіях об’єктів ПЗФ, 

надання послуг у форматі mental-services). Суб'єктів господарювання, що 

здійснюють безпосередню підприємницьку діяльність екологоорієнтованого 

напряму нами віднесено до майн-підприємців [83, с. 127-128]; 

- фінансову діяльність еколооорієнтованого спрямування, тобто суб'єкти 

господарювання не приймають участі у наданні послуг екосистемного 

характеру або виробництві еко-товарів/продуктів, однак здійснюють  

постійну, тимчасову або разову фінансову або іншу економіко-організаційну  
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підтримку (в залежності від умов договору) суб’єктів господарювання, що  

реалізовують економіко-екологічне підприємництво (наприклад, екологічний 

ваучинг, заповідне кредитування, франчайзингові угоди) В свою чергу такі 

суб’єкти господарювання  є підприємцями – донорами [83, с.128-129] (Рис. 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Основні механізми формування фінансово-інвестиційних потоків у 

галузь ПЗФ України 

Джерело: власна розробка автора   
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с. 184]; 
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- екологічний факторинг, як угода та фінансова послуга, відповідно до 

якої клієнт переуступає дебіторську заборгованість іншого еко-підприємця 

факторинговій компанії на певних умов. Інститут екологічного факторингу 

повинен мати на меті не тільки задоволення фінансових інтересів установи-

фактора, але й також  сприяти екологоорієнтованому розвитку регіонів, 

підтримки екосистемної господарської діяльності, що має на меті поєднання 

природоохоронних та економічних інтересів. 

3.2. Впровадження ваучингу як  інструменту підвищення 
інвестиційної привабливості  об’єктів ПЗФ 
 

Розвиток відносин економіко-екологічного вектору у сфері заповідної 

справи потребують зручних та економічно-ефективних способів 

забезпечення договірних зобов’язань, в тому числі кредитних. Суб'єкти 

підприємницької діяльності, які мають на меті здійснювати свою 

господарську діяльність на заповідних, суміжних або інших 

природоохоронних територіях, використовувати  екологічно чисту або 

«influence-free» сировину, або, створити еколого-безпечне виробництво, 

надавати послуги екологоорієнтованого характеру не завжди мають 

належний рівень фінансового-організаційного ресурсу для виробництва 

продукції, або її постачання потенційним клієнтам. У зв’язку з цим 

практичного значення набуває договір екологічного або природоохоронного 

ваучингу, сутність якого полягає у наданні економіко-фінансової підтримки 

суб’єктам підприємницької діяльності, що займаються  еколоорієнтованою 

господарською діяльністю, та, гарантій виконання зобов’язань перед 

банківською установою або іншими кредиторами [228, с. 60-64] (додаток 

АЕ).  

Ваучинг може стати дієвим інструментом підтримки недержавного 

характеру для представників приватного сектору економіки, які мають намір 

здійснювати свою господарську діяльність на заповідних територіях або 

використовувати їх ресурси. 



144 
 

Китайські вчені Г. Фен та го Дзю-Е стверджують, що інститут ваучингу 

повинен мати чітку диференціацію на державний ваучинг та приватний 

ваучинг. Уряд є органом, що має право здійснювати гарантії неринкових 

ризиків, а представники приватного сектору економіки – фінансово-ринкових 

ризиків [229]. 

На думку науковців Ч.- Р. Міллера та  А. Севідж інститут ваучингу бути 

працювати чітко та прозоро тільки при наявності дієвих інструментів аудиту 

коштів. Належні механізми аудиту є інструментом запобігання фінансово-

організаційних спотворень, що можуть виникнути під час угод ваучингу 

[230]. Х. Джонс вважає, що ваучинг має враховувати не тільки орієнтований 

рівень прибутку, але й витрати,  у разі банкрутства підприємства та інші види 

виплат. Науковець пропонує підхід, що максимально прогнозуватиме 

ймовірні ризики, під час укладення таких угод [231]. 

Гордон Д. Северсон та Джефрі С. Рассел пропонують, під час вибору 

ваучингодавця, використання прогностичної моделі дискретного 

моделювання вибору. Відповідна модель враховує змінні, включає 

моніторинг витрат, недофінансування/продажу, загальні поточні 

зобов'язання/продажу, нерозподілений прибуток/продажу і чистий прибуток 

до оподаткування/продажу [232].  

Відповідно до визначення І.Новицького сутність поруки представляє 

собою спосіб забезпечення виконання зобов'язання, що має одну з 

найдовших історій у договірному праві, та, взяло свій початок ще у 

Римському праві.  Відомий стародавній правник Гай в «Інституціях» надав 

трактування поруці  (adpromissio) як угоді, згідно якої  третя особа приймає 

на себе відповідальність за зобов'язаннями в інтересах кредитора» [233, 

с.337]. А. Портузе слушно зазначає, що розвиток економічних відносин 

завжди був пов'язаний з договірними конструкціями, що їх упорядковували. 

В той же час, зміна господарських та соціо-економічних парадигм також  

сприяла  трансформаційним процесам у сфері законодавчих ініціатив, 
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вимогам до укладення договорів, та нормативно-правого статусу сторін 

угоди [234]. 

Б. Сен-Тан та К. Лоу вважають, що розвиток  інституту ваучингу 

пов'язаний  з системою блокчейн, оскільки саме система транзакцій, що 

записується на блокчейні може сформувати найбільш достовірну звітність за 

певний період, та підтвердити виконання або невиконання зобов’язань, як зі 

сторони боржника, так і з боку кредитора [235]. На думку К. Вейліс та То. 

Джордан відповідно до угод ваучингу відповідальність поручителя не 

залежить від порятунку підприємницької діяльності основного боржника; в 

той же час поручителі продовжують намагатися уникнути будь-якої форми 

відповідальності за договорами поруки незалежно від фактичного 

фінансового стану боржника [236]. 

Не можна не погодитись з думкою М.Гуобі, що відносини між 

сторонами ваучингових договорів мають пройти як теоретичну, так і 

практичну трансформації; оскільки існуюча система відносин «принципал-

підлеглий» не відповідає сучасним ринковим вимогам, та має бути замінена 

на «незалежну гарантійну угоду між контрагентами» [237]. 

Г.Фенг та Г. Джу-Е вважають, що інститут ваучингу повинен включати 

у собі систему неринкових ризиків, гарантом яких буде виступати держава, 

та власне традиційно-господарських ризиків, де  гарантом будуть 

представники бізнес –спільноти [238]. Відповідно до вимог чинного 

законодавства України угоду поруки визначено, як обов’язок поручителя 

перед кредитором боржника за виконання перед ним певного обсягу 

обов’язків [169]. 

В свою чергу нами пропонується розглянути договір екологічного 

ваучингу – як угоду, згідно якої третя сторона (поручитель) приймає на себе 

обов’язок перед кредитором нести тягар економіко-екологічної або іншої 

юридичної відповідальності за боржника у разі невиконання або 

неналежного виконання останнім його зобов’язання перед кредитором. В 

свою чергу «тягар відповідальності» пропонується розглянути, як: 
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- обов’язок вчинити певну дію матеріального або нематеріального 

характеру (наприклад, виробництво екологічно-чистих товарів замість 

боржника, перепрофілювання виробництва на екологомістке, тощо) [239, с. 

1534-1535];  

- обов’язок здійснити заходи компенсаційно-відшкодувального 

характеру (наприклад, кредитні або боргові зобов’язання);  

- обов'язок виконати комплекс заходів пов'язаний зі створенням або 

реалізацією інтелектуальних (авторських) прав, наукових або науково-

дослідних робіт (наприклад, здійснення господасрької діяльність згідно 

бренду заповідної справи – NRF-logо); 

- створення нових алгоритмів економіко-трудової або освітньо-

інформаційної діяльності (наприклад, природоохоронний коучінг, вебінари, 

майстер-класи, гайди, авторські кейси, тощо) [239, с. 1534-1535] (Рис.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Взаємозв'язок між сторонами в угодах екологічного ваучингу 

Джерело: розроблено автором  
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технічних  вкладень, інструмент ваучингу може забезпечити підтримку 

державно-приватного або суто приватного характеру. Наприклад, приватний 

підприємець планує вироблення кінцевого продукту (товарів з екологічно-

чистої сировини) під логотипом національного природного парку, та,  

повинен забезпечити екологоорієнтовану систему виробництва товарів або 

надання послуг. У суб’єкта господарської діяльності є можливість працювати 

на умовах договору франчайзингу, однак для придбання устаткування 

відповідна юридична особа не має достатнього рівня фінансового 

забезпечення. Фінансово-кредитна спілка, яка здійснює свою діяльність на 

території адміністративної одиниці, де розташований об’єкт природно-

заповідного фонду, стає поручителем для представника приватного сектору 

економіки, що укладає кредитний договір з банком.  Для  банку  відповідна 

фінансово-кредитна установа виступає поручителем, для приватного 

підприємця – ваучингодавцем (Рис. 11) [239, с.1537-1538].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11.  Економіко-екологічна сутність екологічного ваучингу 

Джерело: розроблено автором на підставі [202],[240],[241] 

Суб'єкти надання «тіла 
ваучингу»: 
- банківські установи; 
- фінансово-кредитні спілки; 
- консорціуми; 
- інші фінансові установи; 
- міжнародні організації, в т.ч. 
міжнародні фінансові установи; 
-  девелопментські агентства, тощо. 

Суб'єкти надання «тіла ваучингу»: 
- держава, в особі її органів згідно 

програм державно-приватного 
партнерства; 

- угоди між приватними підприємцями; 
- угоди застави; 
- змішані угоди (наприклад, поєднання 

ваучингодавця і франшизодавця в одній 
особі) 

Е К О Л О Г І Ч Н И Й В А У Ч И Н Г 
 

 

Фінансова послуга 

    

 

Економіко-нормативна 
(договірна) конструкція 

Розширення  суб’єктів підприємництва, які здійснюватимуть 
екологомістку господарську діяльність; формування інноваційних 

еколого-економічних відносин; створення нових форм господарювання; 
розширення переліку економіко-екологічних послуг для населення; перехід 
до  системи  SMART-управління об’єктами ПЗФ; підтримка соціального 

підприємництва у сфері ПЗФ та підприємців-інклюзорів; розвиток 
еколого-економічної інклюзії в регіонах  



148 
 

У разі отримання суб’єктом підприємницької діяльності прибутку 

ваучингодавець також отримує прибуток, у відсотках до загальної суми, 

обумовленої в договорі; в разі банкротства  ̶  ваучингодавець сплачуватиме 

банку «тіло кредиту», пеню, відсотки по кредиту та інші збитки, передбачені 

кредитним договором замість боржника.  

З ціллю забезпечення взаємовигідного співробітництва зі сторони 

кредитора, ваучингодавця, боржника та держави необхідне  дотримання 

наступних умов: 

- намір здійснювати виключно екологоорієнтовану господарську 

діяльність з боку приватного підприємця; 

- підтримка депресивних,  деструктивних районів країни та створення 

нових робочих місць у віддалених місцевостях; 

- орієнтація екологомісткої господарської діяльності на еколого-

економіко-соціальні потреби місцевої громади; 

- розмір поруки з боку ваучингодавця не менше 1 млн. гривень  

(«транжовий ваучинг»); 3 млн. гривень («стартовий ваучинг») [242, с.151-

152]; 

- наявність програм державно-приватного партнерства, що забезпечать 

координаційну та функцію підтримки, як для ваучингодавця так і для 

боржника; 

- співпраця з банками та фінансово-кредитними установами, що 

розташовані на території місцевої громади; 

- розроблення дієвих інструментів співпраці органів державної влади 

(місцевих громад) з ваучингодавцями (поручителями); 

- розроблення мінімально необхідних фінансово-організаційних вимог 

для юридичних осіб, які мають намір бути ваучингодавцями (наприклад 

обсяги потужностей, наявність майнових комплексів, річний обсяг «чистого 

прибутку», тощо); 
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- формування реєстру юридичних осіб, які можуть виступати 

ваучингодавцями, та можливість отримання доступу до такої інформації з 

боку  приватних підприємців (боржників); 

- створення системи податкових пільг чи інших преференцій для 

ваучингодавців (поручителів) з боку органів державної влади; 

- наявність певного відсотку кваліфікованих та висококваліфікованих 

працівників серед персоналу юридичної особи (наприклад, не менше 30%); 

- формування інструментів кризової підтримки ваучингодавців 

(наприклад, надання правової, економіко – фінансової, консалтингової 

допомоги, тощо); 

- розроблення інструментів страхування ваучингодавців, як державного 

так і недержавного характеру [239, с.1537-1539]. 

 З метою формування прозорого розрахунку обсягів очікуваного та 

фактичного прибутку для  ваучингодавців (суб’єктів підприємницької 

діяльності, які надають «тіло ваучингу») доцільно застосовувати наступну  

систему датчингу (калькулятору)  прибутку для ваучингодавця, а саме: 

- обсяг вкладень ваучингодавця  (Ов); 

- очікуваний коефіцієнт прибутку, у % (Коп) ; 

- коефіцієнт фактичного прибутку, у % (Кфп);  

- розмір пені (у разі невиконання ваучингоотримувачем своїх 

зобов’язань за договором) (П);  

- сума збитків (у разі банкрутства ваучингоотримувача); 

- державна підтримка (Дп) ; 

- індекс інфляції, у % (І-інф) [188, с.90-91]. 

(1) Якщо ваучингоотримувач (боржник) виконує обсяги своїх 

зобов’язань відповідно до вимог угод ваучингу  та календарного плану, 

кінцевий прибуток ваучингодавця має обраховуватись наступним чином, та 

мати позитивне значення:   

(2)  

Ʃ фактичного прибутку = Ов*Коп+ (Коп%-Кфп%)+Дп; 
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(3) Якщо ваучингоотримувач (боржник) не виконав свої 

зобов’язання частково або збанкротів, кінцевий прибуток ваучингодавця має 

обраховуватись за наступним алгоритмом та мати негативне значення:   

Ʃ фактичного прибутку = [Ов*Коп+ (Коп%-Кфп%)+Дп]- П* кількість 

календарних днів * І-інф. 

В свою чергу обсяги фактичного прибутку залежатимуть від ролі, яку 

виконуватиме ваучингодавець у відповідних правовідносинах: 

- активний ваучингодавець (поручитель) ̶ здійснює постійну підтримку 

суб’єкта підприємницької діяльності (3-5 траншів щорічно/що півроку) для 

перепрофілювання або здійснення  екологоорієнтованого виробництва. 

Стартова сума «тіла ваучингу» має становити не менше 1 млн. гривень, та 

наявність постійної підтримки протягом перших трьох років суб’єкта 

господарської діяльності, який здійснюватиме екологоорієнтовану 

господарську діяльність; 

- стартовий (пасивний) ваучингодавець (поручитель) – єдино разова 

підтримка організаційно-фінансового або власне економічного характеру з 

метою початку господарської діяльності суб’єктом підприємництва. 

«Стартова сума» має становити не менше 3 млн. гривень, подальша 

підтримка може здійснюватись тільки шляхом укладення додаткових угод 

між поручителем та боржником. 

Станом на сьогоднішній день, судова практика свідчить, що 

законодавець виділяє два види угод поруки (ваучингу): майновий та 

немайновий [243]. Однак враховуючи специфіку застосування угод ваучингу 

у природоохоронній та природно-заповідній сферах, ми пропонуємо ширшу 

кваліфікацію відповідних нормативних конструкцій (додаток АЖ). 

Деякі сучасні науковці поділяють договори поруки в залежності від 

змісту зобов’язань, які виникають у поручителя на: 1) компенсаційну, 2) 

замісну поруку [244, с. 228-229]. У природоохоронній та заповідній царинах 

компенсаційним ваучингом є фінансово-організаційний (відповідно до якого 

поручитель відшкодовує боржнику зобов’язання у фінансовому, 
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організаційно-технічному або фінансового-організаційному (змішаному) 

еквіваленті; замісний: економіко-екологічний та природоохоронний 

(заповідний ваучинг) (відповідно до якого  поручитель самостійно або за 

допомогою третіх осіб виконує замість боржника певні дії).  

Імплементація  ваучингу стане інструментом економіко-фінансової 

підтримки для представників приватного сектору економіки, які мають намір 

здійснювати екологоорієнтовану господарську діяльність; гарантією 

належного виконання економіко-екологічних зобов’язань з боку приватних 

підприємців для держави; джерелом додаткового прибутку для фінансово-

кредитних та банківських установ. В свою чергу, у природоохоронній сфері, 

ваучинг сприятиме формування інноваційних економіко-договірних 

конструкцій, що забезпечить постійний інвестиційний потік, як шляхом угод 

державно-приватного партнерства, так і завдяки «прямим» договірним 

конструкціям. Ваучинг, як еколого-фінансова послуга, представляє собою 

низку заходів, які спрямовані на надання економіко-екологічної або еколого-

фінансової підтримки представникам приватного сектору економіки, які 

мають намір здійснювати свою господарську діяльність на заповідних, 

унікальних територіях, або виробляти сировину чи «кінцевий продукт» з 

екологічно-чистих ресурсів, зокрема під власним брендом [245, с. 62-63]. 

 Ваучинг, є економіко-нормативною (договірною) конструкцією,  що 

передбачає вчинення низки активних дій фінансового, економіко-

організаційного або іншого характеру  з боку третьої особи, яка спрямована 

на допомогу представникам приватного сектору економіки, що мають намір 

здійснювати господарську діяльність екологомісткого або еколого-

економічного напрямів. В даному випадку важливу роль відіграє платний або 

безкоштовний характер надання послуг такого роду [223, с.93-95]. В свою 

чергу ваучинг, як договірна конструкція передбачатиме більший обсяг 

економіко-екологічних прав для всіх сторін договору та забезпечить 

залучення  більшої кількості  суб'єктів господарювання до природно-

заповідної сфери національного господарства.  
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3.3. Пропозиції щодо впровадження екологічного факторингу та 
«заповідного кредитування» для економічного розвитку заповідних 
територій 
 

Представники приватного сектору економіки, що здійснюють 

екологоорієнтовану господарську діяльність, що мають на меті отримати 

фінансову підтримку, повинні співпрацювати з банківськими або іншими 

фінансовими установами на загальних умовах кредитування. Однак, 

враховуючи специфіку природоохоронної та природно-заповідної галузей 

національної економіки, суб’єкти господарювання повинні мати специфічні 

або  пільгові механізми співпраці з фінансовими установами, що 

враховуватимуть економіко-екологічні обмеження притаманні галузі 

природно-заповідного фонду України.  

Під час надання екологоорієнтованим суб’єктам господарювання 

пільгових умов отримання кредитів або інших механізмів співпраці, 

фінансові установи перш за все, приймають участь у забезпеченні 

екологічного благополуччя населення, вирішенні важливих економіко-

екологічних програм, формуванні інноваційних форм підприємництва, 

розширенню власної інвестиційної діяльності, і тільки потім, - отримання 

прибутку. 

Фінансово-організаційна співпраця має бути вигідною не тільки для 

адміністрацій об’єктів природно-заповідного фонду, але й для фінансових 

установ. Нами пропонується розглянути алгоритми співробітництва установ 

природно-заповідного фонду  та кредитних спілок, як фінансових інституцій, 

що наразі не залучені до співпраці в галузь заповідної справи [246, с. 443]. 

Р. Фландез відзначає, що саме малий бізнес та мікропідприємці 

перебувають наразі у фінансово-організаційній пастці, оскільки без належної 

кредитної історії, банківські установи не кредитують, що унеможливлює 

належним чином вести господарську діяльність [247].  
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З метою розширення співпраці фінансових установ та підприємців, що 

мають на меті здійснювати інноваційну господарську діяльність, необхідно 

сформувати чіткі критерії такої співпраці, зокрема показники, на підставі 

яких буде формуватись кредитний рейтинг приватного підприємця та 

механізм прозорої кредитної звітності [248]. 

Деякі сучасні науковці визначають  еко-кредитування, як форму 

валюти для розвитку екологоорієнтованого підприємництва, що забезпечить 

активні еколого-економічні процеси у сфері бізнес-відносин [249].  Загалом, 

все помітнішою стає тенденція екологізації банківської інноваційної 

діяльності в світі, яка набуває різноманітних форм прояву, допомагає 

формуванню іміджу банку, як соціально відповідальної організації, а отже, 

привертає до нього клієнтів та партнерів [250]. 

Американські вчені визначають, що еко-кредитування, це не тільки 

кінцевий продукт, це перш за все, інноваційний підхід та принцип роботи 

банківських установ, що спрямований перш за все, на розвиток еко-

суспільства, а лише потім – отримання власних дивідендів [251]. 

На думку Дж. Бренет у разі неможливості формування такого 

повноцінного фінансового продукту, як еко-кредити, доцільно здійснювати 

екологічне маркування комерційних кредитів в залежності від мети 

діяльності суб’єкта господарювання [252]. 

Д. Фолк стверджує, що еко-кредитування повинно мати комплексний 

характер, та містити в собі також інструменти податкового кредитування, як 

інструментів державної підтримки економічного розвитку [253]. 

Т. Мачіба стверджує, що дієві програми кредитування, які є 

результатами державно-приватного партнерства, необхідно віднести до 

інструментів системних еко-інновацій [254].  

Р. Малхотра та Д.К. Малхотра стверджують, що еко-кредити 

підлягають обов’язковій попередній оцінці та моніторингу, оскільки є 

соціально-важливими та передбачають, як правило, досить великі об’єми 
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фінансових ресурсів. З метою належного та прозорого оцінювання вчені 

пропонують використання комплексних  оціночних систем [255]. 

Н. Андреєєва, Н.Хумарова, Б.Буркинський, Л. Купінець, Г.Тютюнник, 

С. Нездоймінов, О. Мартинюк  вважають, що «зелене зростання» територій 

природно-заповідного фонду України можливе за  умови трансформації 

підходів щодо взаємодії з суб’єктами малого та середнього бізнесу, що в 

свою чергу забезпечить зростання інвестиційно-фінансових потоків в галузь 

[256; 257]. 

Зокрема Н. Андрєєва та Г. Тютюнник наголошують, шо  взаємозв’язок  

інноваційного підходу до просторового розвитку регіонів насамперед 

пов'язаний зі  специфікою формування їх інвестиційно-інноваційної 

політики. Науковцями обґрунтовано, що в умовах загострення та 

поглиблення екологічних проблем, деградації навколишнього середовища та 

природних ресурсів в Україні, одним з головних інструментів, що сприяють 

впровадженню європейських стандартів в економіку є еко-інновації [258] 

 Отже, одним з головних  інструментів підтримки розвитку 

підприємницької діяльності  є кредитування бізнесу, суб’єктами якого, як 

правило, є банківські установи [259, с.317]. Законодавець передбачив 

діяльність фінансових установ у формі банків, страхових компаній, 

кредитних спілок, лізингових компаній, ломбардів, довірчих товариств, 

установ накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційних фондів, 

інших юридичних осіб (виключним видом економічної діяльності яких 

передбачено надання фінансових послуг) [202; 259, с. 317]. Система 

«заповідного кредитування» (RC) має стати не тільки власне угодою позики, 

але й  економіко-еколоічним підґрунтям для суб'єктів,  які планують вести 

свою господарську діяльність у форматі RB та інвестиційним інструментом 

співпраці з фінансово - кредитними та банківськими установами (додаток 

АИ).  

З метою участі у програмах RC  необхідно дотримання мінімально-

допустимих критеріїв еколого-організаційного характеру: 
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- віддалена територія  об’єкту ПЗФ від  великих міст або промислових 

регіонів;  

- довготривала інфраструктурна програма розвитку регіону розташування 

заповідного об’єкту; 

 - вироблення та  реалізація продукції виробленої з сировини вирощеної 

на заповідних територіях;  

- розвиток економіко-екологічної інфраструктури на заповідних об’єктах, 

розташованих на суміжних територіях з Операцією об’єднаних сил; 

-  розташування  суб’єкту підприємницької діяльності на суміжній  з 

заповідною територією;  

- участь у реалізації спільної рекреаційної, туристично-оздоровчої 

діяльності з установами ПЗФ;  

- ведення господарської діяльності, в рамках концепції розвитку об’єктів 

ПЗФ, як «зони вражень», в тому числі послуги у форматі «mental-serviсes»; 

- надання екосистемних послуг власне на заповідних територіях 

(наприклад, на території господарської зони чи зони стаціонарної рекреації 

національних природних парків). 

До мінімально допустимих критеріїв фінансово - організаційного 

характеру належать наступні: 

- участь у програмі державно-приватного партнерства з установами ПЗФ;  

- запланована співпраця з установами ПЗФ, тобто наявність попередньої 

домовленості про співробітництво або укладена угода (угоди ваучингу, 

концесії, франчайзингу, тощо); 

- участь у економіко-екологічних програмах підтримки та розвитку  

установ ПЗФ (наприклад, цільові програми природоохоронного характеру);  

- запровадження господарської діяльності, спрямованої  на проведення 

екоосвітніх, культурних, розважальних заходів спільно з установами ПЗФ;  

- здійснення господарської діяльності на суміжних територіях, однак 

частина інвестиційно-фінансвоих ресурсів (≥ 35-40 %) буде спрямовано на 
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заходи рекреаційного, оздоровчого характеру та охорони об’єктів природно-

заповідного фонду; 

Враховуючи той факт, що приватні підприємці, які бажають здійснювати 

господарську діяльність у форматі RB, мають низку додаткових обмежень 

економіко-організаційного, корпоративного, еколого-адміністративного 

характеру співпраця з фінансовими установами, в т.ч. банками, повинна мати 

більш динамічний та лояльний характер. З боку ініціатив, що притаманні 

приватному сектору економіки варто виділити наступні: 

- самостійний вибір схеми нарахування відсотків за позикою в 

залежності від терміну кредитування під час укладення угоди (наприклад, 

ануїтетна чи стандартна схема нарахування); 

-  запровадження інституту екологічного ваучингу, як гарантії належного 

виконання фінансових зобов’язань з боку приватних підприємців,  як по 

відношенню до банків так і  до установ ПЗФ; 

- запровадження механізмів страхування економіко-екологічних ризиків 

приватних підприємців під час виконання кредитних зобов’язань [260, с.387]; 

- оперативне погодження та надання овердрафту в разі необхідності; 

- формування механізмів співпраці з кредитними спілками на вигідних 

умовах (наприклад, зменшення середньої відсоткової ставки кредитних 

спілок [204;205;206;207]); 

- індивідуалізації кредитних умов в залежності від типу суб’єкта 

господарювання: майн-підприємці чи підприємці – донори [83, с.127-128]; 

- надання вигідних кредитних умов, суб’єктам, що здійснюють 

допоміжну господарську діяльність економіко-екологічного характеру на 

заповідних територіях, в разі успішної базової господарської діяльності [83, 

с. 129]; 

- можливість  подовження строків повернення кредиту, індивідуалізація 

термінів; 

- поєднання різних екологічно - ефективних видів господарської 

діяльності, та можливість «переливання» коштів, в т.ч. кредитних; 
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-  створення механізмів оперативної співпраці з мікропідприємцями та 

приватними підприємцями, що не мають належної «кредитної історії». 

З боку держави, як публічного гаранта, розвитку еколого-фінансових 

відносин пропонується виділення наступних ініціатив: 

- створення системи дотацій по кредитам з боку інших представників 

приватного сектору економіки або держави; 

- створення системи пільгового оподаткування приватних підприємців, 

які отримали позику за програмою RC (наприклад, квазівідшкодування ПДВ, 

зниження ПДФО, тощо) [260, с.387]; 

- створення дієвого пулу фінансових установ - екологічних факторів, які 

надаватимуть послуги екологічного факторингу за зниженими відсотковими 

ставками та без латентних комісій; 

- залучення позабюджетних екологічних фондів, як інструментів 

економіко-екологічної підтримки суб’єктів господарювання [261, с.47]; 

- запровадження принципу "екологічної неупередженості" під час участі 

у програмі «заповідного кредитування» (відсутність будь-яких переваг у 

підприємців, які не мали порушень у сфері екологічного чи 

природоохоронного законодавства, над підприємцями, які у минулому 

здійснили відповідні порушення, якщо  збитки було відшкодовано у повному 

обсязі, та відповідні порушення не мали системного характеру); 

- формування вичерпних нормативних підстав списання боргу 

(наприклад, еколого-інноваційна діяльність спрямована на охорону 

унікальних біоценозів, тощо); 

- неможливість участі у програмах RC, в разі ввезення в країну еко-

несприятливих товарів (наприклад, пластикові вироби, тару, пестициди, 

тощо). Кредитні спілки відповідно до вимог чинного законодавства мають 

право надавати кредити своїм членам та  приватним підприємствам, що 

перебувають у їх власності, на умовах їх платності, строковості та 

забезпеченості в готівковій та безготівковій формі [262]. Існує декілька 

фінансових механізмів співпраці установ природно-заповідного фонду та КС, 
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а саме безпосередньо як юридичні особи та шляхом перекредитування через 

членів КС: 

 - опосередковане або непряме екологічне фінансування: власне член КС 

має намір співпрацювати з установою ПЗФ на умовах кредитування. Фізична 

особа, що є членом КС, отримує кредит для розвитку економіко-екологічної 

діяльності на заповідних територіях та кредитує суб’єкт підприємницької 

діяльності, що має намір безпосередньо здійснювати господарську діяльність 

на цих територіях (Рис.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Алгоритм «непрямого» фінансування  кредитної спілки  

діяльності  еколого-економічного характеру 

Джерело: власна розробка автора 

 

- «ланцюгове» екологічне фінансування: фізична-особа-член КС є 

власником суб’єкта підприємницької діяльності, як фізична особа-

підприємець; або засновником (співзасновником) чи членом юридичної 

особи,  що має намір здійснювати свою господарську діяльність на 

заповідних територіях. Відповідна фізична особа отримує кредит, як член 

КС, і надалі здійснює фінансування суб’єкта господарської діяльності, що 

має намір здійснювати підприємницьку діяльність економіко-екологічного 

напряму  ( Рис.13). 

Фізична 
особа-член 

КС 
(кредитор) 

ПП, що має 
намір 

здійснювати 
господарську 
діяльність на 

заповідних 
територіях 

У
ст

ан
ов

а 
П

ЗФ
 Надання 

кредиту Укладення 
угоди 

К
ре

ди
тн

а 
сп

іл
ка

 

Ф
ін

ан
су

ва
нн

я 
го

сп
од

ар
сь

ко
ї 

ді
ял

ьн
ос

т
і 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Алгоритм «ланцюгового характеру» фінансування кредитної спілки  

діяльності еколого-економічного 

Джерело: власна розробка автора 

 

 -«бенефіціарне» екологічне фінансування: член КС є кінцевим 

бенефіціаром юридичної особи, що має намір здійснювати господарську 

діяльність економіко-екологічного характеру. Відповідна фізична особа 

отримує кредитування, як член КС та вносить до статутного капіталу 

юридичної особи, кінцевим бенефіціаром якої він є,  відповідні кошти або 

активи. Надалі, юридична особа, що отримує фінансування, здійснює 

господарську діяльність на заповідних територіях (Рис.14) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Алгоритм «бенефіціарного» фінансування кредитної спілки  

діяльності економіко-екологічного характеру 

Джерело: власна розробка автора 
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 - екологічний факторинг: фізична особа-член КС, отримує позику під 

відсотки від кредитної спілки, і в свою чергу, здійснює погашення боргів 

фізичної особи – підприємця або юридичної особи, що є кредитором іншого 

суб’єкта господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність 

економіко-екологічного характеру (Рис.15) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Алгоритм «факторингового» фінансування  кредитної спілки  

господарської діяльності економіко-екологічного характеру 

Джерело: власна розробка автора 

 

 - просте екологічне кредитування: кредитна спілка має у власності 

суб’єкт підприємницької діяльності, що має на меті здійснювати свою 

господарську діяльність на заповідних територіях. Власне КС, як фінансова 

установа, здійснює безпосереднє фінансування такої юридичної особи у 

вигляді кредиту, овердрафту, тощо (Рис.16). 

 

 

 

 

 

Рис.16.Алгоритм «простого екологічного кредитування» кредитної спілки  

господарської діяльності економіко-екологічного характеру 

Джерело: власна розробка автора 
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- зворотне екологічне фінансування: у власності КС перебуває 

юридична особа, що є кредитором приватного підприємця, який здійснює 

свою господарську діяльність на заповідних територіях. Кредитна спілка 

здійснює кредитування юридичної особи, що перебуває у її власності, яка в 

свою чергу фінансує приватного підприємця, що здійснює економіко-

екологічну господарську діяльність (Рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17. Алгоритм «зворотнього екологічного фінансування»:» кредитної 

спілки господарської діяльності економіко-екологічного характеру 

Джерело: власна розробка автора 

 

 - подвійне екологічне кредитування: у власності КС перебуває 

юридична особа, що є кредитором приватного підприємця. Відповідна 

юридична особа також має статус фінансової установи, що має право 

здійснювати кредитування підприємця, який здійснює свою господарську 

діяльність на заповідних територіях. Кредитна спілка здійснює кредитування 

юридичної особи (іншої фінансової установи), що перебуває у її власності. 

Надалі, відповідна фінансова установа здійснює кредитування суб’єкта 

підприємницької діяльності, який здійснює економіко-екологічну 

господарську діяльність (Рис.18). 
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Рис. 18. Алгоритм «подвійного екологічного  кредитування» кредитної 

спілки господарської діяльності економіко-екологічного характеру 

Джерело: власна розробка автора 

 

- банківське екологічне кредитування: кредитна спілка є засновником, 

співзасновником або участником кооперативного банку, який в свою чергу 

має право здійснювати кредитування будь-яких суб’єктів господарювання, 

що не заборонені чинними законодавством (Рис.19). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19. Алгоритм «банківського екологічного кредитування»  кредитної 

спілки господарської діяльності економіко-екологічного характеру 

Джерело: власна розробка автора 
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можуть бути зацікавлені в інвестиційних потоках, спрямованих на 

розвиток господарської діяльності економіко-екологічного напряму: 

1. за формою участі: 

- екологічне кредитування (надання коштів у готівковій або 

безготівковій формі  на певний проміжок часу під відсотки); 

- екологічне фінансування (надання коштів у готівковій або 

безготівковій формах на договірних умовах без відсотків); 

2. за видами суб’єктів: 

    - власне кредитна спілка, як фінансова установа; 

- член кредитної спілки, як особа, що здійснює незалежну господарську 

діяльність.   

 Тобто з метою отримання прибутку, фізична особа - член кредитної 

спілки, що є кредитором приватного підприємця, або власне КС (як 

юридична особа), має надавати фінансування на наступних умовах: 

- надати позику під відсотки, що є  більшими за ті, на умовах яких вона 

отримала кредитування; 

- отримання частини щорічного доходу від підприємницької діяльності 

економіко-екологічного напряму (у відсотках), крім суми погашення 

основної заборгованості; 

- отримання забезпечення зобов’язання за угодою позики (наприклад, 

застава), що в разі несвоєчасної виплати або неможливості погашення боргу 

перейде на умовах права власності до позикодавця; 

- розробити систему бонусів/сертифікатів, що є взаємовигідними, як для 

позичальника, так і для приватного підприємця – дебітора; 

- сформувати систему зниження податкового навантаження на приватного 

підприємця, наприклад квазіакумулювання ПДВ, створення графіку 

податкових канікул; 

- укладати договір позики тільки при наявності поручителя або фактора. 

Зокрема для мікропідприємців та фізичних осіб-підприємців  отримання 

позик від кредитних спілок є не досить вигідним варіантом фінансової 
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співпраці, наприклад фізична особа-підприємець  має на меті отримання 

позики в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень на 12 місяців у фінансової 

установи: 

(1) у разі отримання позики від кредитної спілки (~ 55%)  фізична особа-

підприємець  має сплатити крім тіла кредиту приблизно 59583.80 гривень (за 

стандартною схемою нарахування); 

(2) у разі отримання кредиту від банку (~16%) фізична особа підприємець 

має сплатити крім тіла кредиту близько 17754.06 грн.  (за ануїтетною схемою 

нарахування) (Таблиця 8); 17333.90 грн.  (за стандартною схемою 

нарахування) (Таблиця 9). 

 Таблиця 8. Розрахунок виплат за кредитом банківської установи 
за ануїтетною  схемою нарахування 

Базові умови Підсумкові значення (грошових одиниць) 

Термін кредитування 12 місяців Разом сума 
виплат  217333.90 

Сума кредиту 200000 грошо
вих одиниць у тому числі %  17333.90 

Відсоткова ставка 

16 % річних 
(стандартна 

схема 
нарахування) 

тіло кредиту 200000.00 

Разова комісія 0 % комісії 0.00 

Щомісячна комісія 0 грошових 
одиниць   

Місяць 
Заборгованні

сть за 
кредитом 

Погашення 
кредиту 

Відсотки за 
кредитом Комісії  Виплати в місяць 

1 200000.00 16666.70 2666.70 0.00 19333.40 
2 183333.30 16666.70 2444.50 0.00 19111.20 
3 166666.60 16666.70 2222.30 0.00 18889.00 
4 149999.90 16666.70 2000.00 0.00 18666.70 
5 133333.20 16666.70 1777.80 0.00 18444.50 
6 116666.50 16666.70 1555.60 0.00 18222.30 
7 99999.80 16666.70 1333.40 0.00 18000.10 
8 83333.10 16666.70 1111.20 0.00 17777.90 
9 66666.40 16666.70 888.90 0.00 17555.60 
10 49999.70 16666.70 666.70 0.00 17333.40 
11 33333.00 16666.70 444.50 0.00 17111.20 
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12 16666.30 16666.30 222.30 0.00 16888.60 
Разом   200000.00 17333.90 0.00 217333.90 

Джерело: розроблено автором на підставі даних [203] 

 
Таблиця 9. Розрахунок  виплат за кредитом банківської установи   

за стандартною схемою нарахування 

Базові умови Підсумкові значення (грошових 
одиниць) 

Термін кредитування 12 місяців Щомісячна сума виплат 18146.17 

Сума кредиту 200000 грошових 
одиниць Разом сума виплат 217754.06 

Відсоткова ставка 
16 % річних 

(аннуїтетна схема 
нарахування) 

у тому числі % 17754.06 

Разова комісія 0 % тіло кредиту 200000.00 

Щомісячна комісія 0 грошових 
одиниць комісії 0.00 

Місяць 
 

Заборгованість за 
кредитом 

Погашення 
кредиту 

Відсотки за 
кредитом Комісії Виплати в 

місяць 

1 200000.00 15479.50 2666.67 0.00 18146.17 
2 184520.50 15685.90 2460.27 0.00 18146.17 
3 168834.60 15895.04 2251.13 0.00 18146.17 
4 152939.56 16106.98 2039.19 0.00 18146.17 
5 136832.58 16321.74 1824.43 0.00 18146.17 
6 120510.84 16539.36 1606.81 0.00 18146.17 
7 103971.48 16759.88 1386.29 0.00 18146.17 
8 87211.60 16983.35 1162.82 0.00 18146.17 
9 70228.25 17209.79 936.38 0.00 18146.17 
10 53018.46 17439.26 706.91 0.00 18146.17 
11 35579.20 17671.78 474.39 0.00 18146.17 
12 17907.42 17907.42 238.77 0.00 18146.19 

Разом   200000.00 17754.06 0.00 217754.06 
Джерело: розроблено автором на підставі даних [1203] 

 Враховуючи дані розрахунку (1) для фізичної особи-підприємця є 

великий обсяг відсотків за кредитом, і, в разі, низької рентабельності 

продукції або послуг екосистемного характеру, наприкінці року відповідний 

підприємець може збанкротіти.  

 Згідно розрахунку (2) фізична особа-підприємець, яка уклала кредитний 

договір з банком, сплачує на кінець року значно менший обсяг відсотків за 
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кредитом і тому, має більше можливостей виконати свої зобов’язання перед 

банком та отримати прибуток. 

 Для детального аналізу варто взяти за приклад підприємців, що мають 

на меті надання послуг екосистемного характеру, та розрахувати 

рентабельність їх господарської діяльності наприкінці 12 місяців 

(календарного/звітного року) (Таблиця 10). 

Таблиця 10. Аналіз приватних підприємців, що отримали 

 кредит від банку та кредитної спілки 

 
Назва та форма власності 
приватного підприємця 

ФОП «Микитюк» ФОП «Власенко» 

Сума кредиту, кредитор 200 000 грн (банк)  200 000 грн (КС) 
Строк кредитування 12 місяців 12 місяців 
Сума відсотків за кредитом 17754.06 грн (ануїтет 

на схема) 
59583.80 (стандартна 
схема) 

Виручка на кінець року 500 000 грн  500 000 грн  
КВЕД ДК 74.20 Діяльність у 

сфері фотографії 
93.29 Організування 
інших видів відпочинку 
та розваг 

Система оподаткування спрощена (2 група) спрощена (2;3 група) 
Джерело: власна розробка автора 

 Щоб визначити рентабельність  економіко-екологічної діяльності  на 

прикладі двох суб’єктів господарювання (ФОП «Микитюк» та ФОП 

«Власенко»), необхідно знайти прибуток від реалізації продукції. Для 

розрахунку з отриманої  підприємцем виручки віднімаємо витрати: 

П (грн.) =Вр-Вт (1),  

 де: 

П - прибуток на кінець періоду (12 міс) (грн.,у цілих числах), 

Вр - виручка на кінець періоду (12 міс) (грн.), 

Вт – витрати за 12 місяців (грн.), (в даному випадку до витрат ми відносимо 

виключно суму тіла кредиту та відсотків за ним; не враховуємо поточні 

витрати (на виробництво, податки, заробітну плату, тощо). 
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 Оцінимо приблизний обсяг прибутку на кінець календарного року 

ФОП «Микитюк», за вищевикладених умов наша формула матиме наступне 

числове значення: 

П= 500000-217754 = 282246 ( грн.), (2), 

 Оцінимо приблизний обсяг прибутку на кінець календарного року 

ФОП «Власенко», за вищевикладених умов наша формула матиме наступне 

числове значення: 

П= 500000-259583 = 240417 ( грн.), (3). 

  Надалі, розділивши отриманий результат на величину витрат, 

отримаємо рентабельність діяльності приватних підприємців на кінець 

календарного року (терміну погашення кредиту): 

Рт  = П/Вт * 100%, (4), 

 де: 

Рт – рентабельність діяльності приватного підприємця на кінець періоду (12 

міс), ( %, з одним десятковим знаком), 

П - прибуток на кінець періоду (12 міс.) (грн.,у цілих числах), 

Вт - витрати за 12 місяців (грн.), (в даному випадку до витрат ми відносимо 

виключно суму тіла кредиту та відсотків за ним; не враховуємо поточні 

витрати (на виробництво, податки, заробітну плату, тощо). 

 Оцінимо приблизний обсяг рентабельності діяльності ФОП 

«Микитюк» на кінець календарного року (терміну погашення заборгованості 

за кредитом): 

Рт (%)= 282246/217754* 100%= 129,6% , (5), 

 Тобто, ФОП «Микитюк», на кінець календарного року, має змогу 

повністю виконати кредитні зобов’язання, отримавши з кожної гривні майже 

1.29 грн. прибутку. Однак, з відповідних обсягів прибутку ФОП «Микитюк» 

має також купувати матеріали для здійснення власної господарської 

діяльності, сплачувати єдиний податок, єдиний соціальний внесок, оренду, 

інші збори, тощо. 
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 Оцінимо приблизний обсяг рентабельності діяльності ФОП «Власенко» 

на кінець календарного року (терміну погашення заборгованості за 

кредитом): 

Рт (%)=240417/259583* 100%=92,6 %, (6), 

 Тобто, ФОП «Власенко», на кінець календарного року, також має змогу 

повністю виконати кредитні зобов’язання, отримавши з кожної гривні 

приблизно 0.93 копійки прибутку. Однак, враховуючи, необхідність сплати 

заробітної плати працівникам, єдиного податку, єдиного соціального внеску, 

інших обов’язкових платежів, закупівлі устаткування, матеріалів, погашення 

орендних платежів; ФОП «Власенко» може збанкротіти. На прикладі двох 

фізичних осіб - підприємців, що здійснюють екологоорієнтовану 

господарську діяльність, ми можемо побачити, що обидва суб’єкти мають 

досить велике фінансово-фіскальне навантаження у порівнянні до невисоких 

обсягів доходів, тому без секторальних умов кредитної співпраці, 

відповідний прошарок бізнес-представників не матиме змоги для розвитку та 

зростання, впровадження інноваційно-екологічної господарської діяльності. 

 У 2020 році кількість фізичних осіб-підприємців, що перебувають на 

спрощеній системі оподаткування, збільшилось на  майже на 93,8 тис. осіб 

[262], що свідчить про постійну позитивну динаміку росту підприємницької 

діяльності та необхідність розширення напрямів їх діяльності відповідно до 

ринкових потреб. 

 Враховуючи вищевикладене, кредитна спілка  є не досить вигідним 

контрагентом для представника приватного сектору економіки, однак, у разі 

наявності обставин фінансово-організаційного характеру приватний 

підприємець не має змоги отримати позику в банківській установі. До 

факторів  еколого-організаційного характеру, зокрема: 

- наявність «поганої» кредитної історії у приватного підприємця на 

момент звернення за комерційним кредитом (наприклад, непогашений  

споживчий або інший підприємницький кредит); 
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- більш лояльне ставлення до фінансового положення клієнтів 

(наприклад, надання позики великого обсягу без застави); 

- формування гнучкого підходу до кожного клієнта (наприклад, 

розроблення індивідуального графіку погашення заборгованості); 

- отримання позики під напрям підприємницької діяльності, що є або 

надто «ризикованим» з точки зору економічної рентабельності, або 

нетрадиційним, інноваційним; 

-  невеликий обсяг прибутків в особи, що має намір отримати  великий 

кредит; 

- особистісні характеристики суб’єкта, що має намір отримати позику 

(віковий зонінг: занадто молода особа, або похилий вік; наявність судових 

проваджень, неблагонадійний сімейний стан, тощо); 

- несприятливе економіко-географічне розташування для здійснення 

господарської діяльності (наприклад, депресивні райони, райони, що 

межують з територією, де здійснюється Операція Об'єднаних сил); 

- відсутність поручителя, за кредитом, що  вимагає його залучення. 

 Враховуючи вищевикладене, відповідні суб’єкти підприємницької 

діяльності,  мають потенційний характер «економічно-маргінальних», тобто 

суб’єкт господарювання володіє матеріальними, економіко-організаційними, 

інформаційно-технічними, трудовими ресурсами, завдяки яким, за 

формальними ознаками  відповідний підприємець, здатен бути учасником 

економіко-екологічних відносин у сфері заповідної справи, однак 

використовує технічний, економіко-організаційний, корпоративно-трудовий 

потенціал інших підприємців, з метою спрощення існуючого, створення 

власного ланцюга виробництва або постачання аналогічних послуг, що 

можуть потенційно нести негативні наслідки природоохоронного, економіко-

екологічного характеру для об’єкта природно-заповідного фонду;  

фінансового - для підприємця – донора (фінансової установи: наприклад 

отримання пільгових кредитів з метою умисного ухилення від боргових 

зобов’язань). 
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  Оскільки, господарська діяльність економіко-екологічного 

спрямування має свою специфіку, тому ми вважаємо, що відповідний тип 

кредитування повинен бути відокремлений, наприклад, як «заповідний» 

кредит (reserve credit). Такі типи кредитів повинні мати окремі програми 

(умови) надання, оскільки господарська діяльність в галузі заповідної справи 

є нетиповою для підприємців в інших галузях національного господарства та 

має низку обмежень економіко-організаційного, екологічного та 

адміністративно-правового характеру. 

З метою налагодження екологічно безпечних потужностей, для 

здійснення своєї господарської діяльності, представники приватного сектору 

економіки звертаються за позикою до фінансових установ або інших 

суб’єктів господарювання. Однак, інколи виникають такі обставини, що 

відповідний суб’єкт господарювання не має змоги вчасно виконати свої 

фінансові зобов’язання або кредитор вимагає повернення коштів достроково, 

або у терміновому порядку. В таких випадках, з метою розв’язання 

фінансового конфлікту, доречно залучити ще один суб’єкт економічних 

відносин – фінансову установу - фактора. Такий вид факторингу, як 

екологічний, з одного боку, допомагатиме приватному підприємцю, що 

здійснює екологоорієнтовану господарську діяльність, реалізувати свій 

виробничий потенціал, а первинному кредитору  отримати свою фінансову 

вигоду. Інститут екологічного факторингу може стати потенційним 

інструментом збалансованих відносин між суб’єктом господарювання, що 

здійснює екологоорієнтовану підприємницьку діяльність, та кредитором, 

який має на меті отримання прибутку, шляхом повернення коштів  з 

відсотками або на інших умовах, передбачених договором. 

Л.Момот розглядала  факторингові послуги, як фінансово- вигідний 

варіант  співпраці  для суб’єктів господарювання незалежно від галузі 

національної економіки [263].  

Сучасні вчені вважають, що ринок факторингових послуг постійно 

набирає популярності, оскільки чимало фінансово-соціальних детермінант 
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свідчать про наявність попиту на цей вид фінансових послуг. Зокрема, у 

Великобританії навіть мікрофінансові установи активно долучаться до 

підтримки представників бізнес-угруповань, шляхом укладення угод 

факторингу  [264].  

В той же час використання  такого фінансового інструменту, як 

факторинг потребує методично-організаційного підґрунтя, наприклад, деякі 

вчені вважають ефективність угод може залежати від таких факторів, як 

переважний вік персоналу, сфера народного господарства, у якій працює 

підприємець, тип та форма власності суб’єкта підприємницької діяльності, 

геополітичне розташування потужностей, тощо [265]. 

М. Обуєн, Г. Смайт, Р. Те визначають інструмент факторингу, як 

альтернативну фінансову допомогу трейдерам, у разі відсутності належної 

фінансово-організаційної підтримки зі сторони місцевих банківських або 

інших фінансових установ [266]. Однак, під час практичного використання 

факторингових договорів, виникає низка проблем економіко-нормативного 

характеру, оскільки існує чимало прогалин та розбіжностей, як між нормами 

міжнародного законодавства так і внутрішнього законодавства кожної країни 

[267]. 

Х. Суфані пропонує створення уніфікованої бази клієнтів та факторів, 

що буде містити повну інформацію про суб’єктів господарювання, показники 

успішного виконання угод та наголошує на необхідності формування 

статистичних показників, та  аналізу динаміки успішного використання угод 

факторингу, відповідно до галузей національного господарства [268].  

Гж. Міхальські вважає, що факторинг також є успішним інструментом 

підвищення вартості підприємства, а також механізмом зміни операційного 

циклу (формування короткострокового операційного циклу) та мінімалізації 

операційних ризиків [269] Факторинг може мати потенційний вплив на 

операційний стан «повного ланцюга», мати формат "замовлення-факторинг", 

завдяки якому ритейлер може надати постачальнику кредитну гарантію 

шляхом встановлення середньої норми прибутковості факторингу [270].  
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К. Дженчік –Міхайлов та Т. Міленковіч-Керковіч стверджують, що на 

сьогоднішній день, факторинговими послугами користуються великі 

компанії, яким притаманний  досить високий обсяг фінансових потоків, що 

суттєво звужує обсяг контрагентів, оскільки чималий прошарок невеликих 

компаній не залучений у відповідні відносини [271]. 

В той же час, Ф. Фіоделісі та Ф. Молін'є вважають, що розмір фірми, не 

пов'язаний з технічною, розподільною та економічною ефективністю, однак, 

гіпотеза про те, що структура власності впливає на ефективність 

факторингової фірми, не може бути відкинута. Для аналізу зміни 

ефективності з плином часу науковцями використовувався індекс 

Мальмквіст, що зумовило розклад  факторингової  продуктивності  на 

технічні зміни і зміни ефективності, а, останні були розділені на чисту 

ефективність і зміну масштабу ефективності [272]. 

На нашу думку, такий вид факторингу, як екологічний, з одного боку, 

допомагатиме приватному підприємцю, що здійснює екологоорієнтовану 

господарську діяльність, реалізувати свій виробничий потенціал, а 

первинному кредитору  отримати свою фінансову вигоду. Інститут 

екологічного факторингу також може стати потенційним інструментом 

збалансованих відносин між суб’єктом господарювання, що здійснює 

екологоорієнтовану підприємницьку діяльність та кредитором, який має на 

меті отримання прибутку, шляхом повернення коштів  з відсотками або на 

інших умовах, передбачених договором.  

Протягом І кварталу 2020 року фінансові компанії уклали 16 264 

договори факторингу на загальну суму 21 992,2 млн. грн., виконали 6 026 

договорів. Діючими на кінець І кварталу 2020 року залишилося 38 555 

договорів факторингу . Кількість договорів факторингу, укладених протягом 

І кварталу 2020 року, становила 16 264 одиниці, що на 131,0% (9 222 

одиниці) більше порівняно з цим показником 2019 року. Вартість договорів 

факторингу становила 21 992,2 млн. грн., що на 118,2% (11 913,7 млн. грн.) 

більше порівняно з минулим роком [273] (Таблиця 11). 
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Таблиця 11. Інформація про обсяги угод факторингу, 

наданих фінансовими компаніями за звітний період, млн. грн. 

 
 

Вид 
фінансо

вої 
послуги 

 
201
8 

рік 

 
 

2019 
рік 

 
Темпи 

приросту (2019 
рік/2018 рік) 

 
І 

кварт
ал 

2019 
р. 

 
І 

кварт
ал 

2020 
р. 

Темпи приросту 
(І квартал 2020/ І 

квартал 2019) 
Абсолют

ний 
% 

Абсолют
ний 

% 

Надання 
послуг з 
фактори
нгу 

48 
105,

0 

56 
469,4 

8 364,4 17,4 10 
078,5 

 

21 
992,2 

 

11 913,7 
 

118,2 
 

Джерело: розроблено автором на основі даних  [273] 

 

Законодавець визначає, що надання послуг факторингу мають право 

фінансові установи, а також, якщо це прямо передбачено законом, особи які 

не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові 

послуги [202]. В той же час, враховуючи зміст ст.1079 Цивільного кодексу 

України, ми можемо дійти висновку, що послуги факторингу мають право 

надавати також фізичні – особи підприємці [169]. Однак,  фізичні особи-

підприємці, що здійснюють господарську діяльність згідно КВЕДу 64.99 

(факторингові послуги) [274], не мають право перебувати на спрощеній 

системі оподаткування [275], що у значній мірі підвищує податкове 

навантаження на них.  

Фінансові установи, наразі, не є активними членами економічних 

відносин у сфері природно-заповідного фонду України, однак, такі установи 

можуть стати донорами для підприємців, що здійснюють екосистемне 

підприємництво. Взагалі, фінансові установи, які мають право здійснювати  

факторингову діяльність,  досить обмежена кількість, а тому їм притаманний  

високий рівень комісії за надання послуг (Таблиця 12).  
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Таблиця 12. Огляд деяких  банків України, 

що надають факторингові послуги 
 

Назва 
Фінансової 
установи 
(банку) 

Обсяг 
послуг 

факторингу 
(тис. грн.) 

Термін надання 
послуг 

факторингу 
(міс/%) 

Комісія за 
управління/осблуговування  
дебіторським боргом ( у %) 

ОТП БАНК 70% 30 днів – 
18,25%; 
30-45 – 19,25% 

0,3 - 3.2% (факторингова 
комісія); 
0,5-1%  (комісія за 
управління лімітом, flat-
fee) 

Райффайзен 
Банк-Аваль 

80-90% 1-2 міс.- 14-15%; 
3-4 міс. – 17% 

0,5%-1%  (факторингова 
комісія) 
 

Банк 
Південний 

75-80% 10-14 днів – 
12,25 %; 
від 30 днів - 19-
21%  

0,5-1,5 % (факторингова 
комісія) 

Джерело: розроблено автором на підставі даних [273] 

 В рамках факторингового обслуговування суб’єктів господарювання у 

сфері заповідної справи фактор має  перевіряти не тільки  платіжну 

дисципліну й ділову репутацію клієнтів,  контролювати  своєчасність оплати 

постачань дебіторами, керувати ризиками по поставках з відстрочкою 

платежу, допомагати постачальникові належним чином будувати тарифну 

політику; але й також  здійснювати моніторинг та моделювання економіко-

екологічних ризиків природоохоронної галузі, рівень розвитку  конкретного 

напряму екологоорієнтованої підприємницької діяльності, ступінь 

податкового навантаження підприємців у цій сфері, динаміку зайнятості  

населення та рівня попиту відповідних послуг на ринку. 

Екологічний факторинг повинен мати на меті не тільки задоволення 

фінансових інтересів установи-фактора, але й також  сприяти 

екологоорієнтованому розвитку регіонів, підтримки екосистемної 

господарської діяльності, що має на меті поєднання природоохоронних та 

економічних інтересів. В той же час банки або інші фінансові установи 
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повинні мати заходи стимулювання до імплементації своєї діяльності у сферу 

заповідної справи, а також преференції від держави, в особі Національного 

банку України або інших органів державної влади, реальні механізми і 

гарантії свого розвитку на територіях майбутніх інфраструктурних об’єктів, 

які належать до заповідного фонду [163, с. 165-166] (додаток АК). 

В свою чергу  установи ПЗФ мають отримати  інструменти економіко-

екологічного розвитку, шляхом розширення напрямів співпраці з приватними 

підприємцями та переліку еколого-економічних послуг, які підвищать 

інвестиційну привабливість (додаток АМ ). 

Нами пропонується розглянути ефективність використання 

факторингових операцій у сфері природно-заповідного фонду, наприклад, 

приватний підприємець (ТОВ «Еко-дія») надає екосистемні послуги обсягом 

200 000 грн на рік, оборотність цієї дебіторської заборгованості складає 12  

разів на рік. Для прискорення погашення відповідної  заборгованості вона 

була передана ТОВ «Фактор-ПЛЮС»  на наступних умовах: 

- розмір резервування - 15% 

- комісійна винагорода фактору – 1  % 

- відсоткова  ставка за факторинговий кредит - 25%.  

  Визначаємо середню дебіторську заборгованість підприємства  ТОВ 

«Еко-дія» за рік: 

Дз (с)= Обс/ Об (дз) (грн.), (1),  

де: 

Дз(с) –середня дебіторська заборгованість  (грн.); 

Обс – обсяг наданих послуг на звітній період (рік/у грн.); 

Об(дз)-оборотність дебіторської заборгованості на звітній період 

(рік/разів). 

 Оцінимо приблизний обсяг середньої дебіторської заборгованості ТОВ 

«Еко-дія», за вищевикладених умов наша формула матиме наступне числове 

значення: 

 Дз (с)= 200000/12 = 16 667 ( грн..), (2), 
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 Надалі, визначаємо розмір резервних відрахувань ТОВ «Еко-дія»: 

Рв (грн..)=Об (дз) х Рр, (3),  

де: 

Рв – розмір резервних відрахувань ( грн.); 

Об(дз)-оборотність дебіторської заборгованості на звітній період 

(рік/разів); 

Рр –розмір резервування  ( %); 

за наших даних формула матиме наступне значення: 

Рв= 16667 х 0,15= 2500  грн,(4), 

Визначаємо суму нарахованих комісійних ТОВ «Фактор-ПЛЮС»  за 

інкасацією рахунків: 

С(к)=Дз(с) х Кф (грн), (5), 

де: 

С(к)- сума нарахованих комісійних ( грн.); 

Дз(с) –середня дебіторська заборгованість ( грн.); 

Кф – комісійна винагорода фактору ( %); 

за наших даних формула матиме наступне значення: 

С(к)=16667 х 0,01= 166,67 грн, (6), 

Для визначення суми нарахованих відсотків з боку ТОВ «Фактор-

ПЛЮС» за факторинговим кредитом будемо використовувати наступну 

формулу При цьому, якщо оборотність дебіторської заборгованості складає 

12 разів на рік, то термін факторингового кредиту складе: 

Т(фк)=360/ Об(дз), (днів), (7), 

де 

Т(фк)-термін факторингового кредиту, (днів), 

Об (дз)- оборотність дебіторської заборгованості на звітній період 

(рік/разів); 

360 – кількість календарних днів на рік; 

за наших даних формула матиме наступне значення: 

Т(фк)=360/12=30 днів, (8), 
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Відповідно, сума нарахованих відсотків з боку ТОВ «Фактор-ПЛЮС» 

за кредит, буде визначена за наступною формулою 

С(в)=( Дз(с) – Рв) х В(с) х Т(фк)/360, (грн),(9), 

де: 

С(в) –сума нарахованих відсотків за кредит, (грн.); 

С(к)- сума нарахованих комісійних ( грн.); 

В(с) відсоткова  ставка за факторинговий кредит ( %); 

Рв – розмір резервних відрахувань ( грн.); 

Дз(с) –середня дебіторська заборгованість ( грн.); 

Т(фк) - термін факторингового кредиту, (днів); 

360 –кількість календарних днів на рік; 

за наших даних формула матиме наступне значення: 

С(в)=( 16 667-2500) х0,25 х30/360=293,97 грн, (10), 

Надалі брахуємо суму резерву буде повернута  ТОВ «Еко-дія» після 

погашення заборгованості  ТОВ «Фактор-ПЛЮС»: 

С(п)=(Дз (с)-Рв)-С(в)-С(к), (грн), (11),  

де 

С (п)-сума, що перераховується на рахунок позичальника (грн.); 

Дз(с) –середня дебіторська заборгованість ( грн.); 

Рв – розмір резервних відрахувань ( грн.); 

С(в) –сума нарахованих відсотків за кредит, (грн.); 

С(к)- сума нарахованих комісійних ( грн.); 

за наших даних формула матиме наступне значення: 

С(п)=( 16 667-2500)- 293,97-166,67=13706 грн., (12); 

Загальний дохід  фінансовій установі (фактору)  - ТОВ «Фактор-

ПЛЮС» за надану факторингову послугу складатиме: 

З(д)=С(в)+С(к), (грн..), (13), 

де: 

З(д) – загальний дохід фактора, (грн.); 

С(в) –сума нарахованих відсотків за кредит, (грн.); 
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С(к)- сума нарахованих комісійних (грн.); 

за наших даних формула матиме наступне значення: 

З(д)= 293,97+166,67=460,64 грн., (14); 

 

Тим самим, дохідність операції для фінансової установи (фактора)-  ТОВ 

«Фактор-ПЛЮС», визначатиметься за наступною формулою: 

Д=З(д)/( Дз(с) х(Т(фк)/360)), (%), (15), 

де: 

Д – дохідність операції для фактора, (у %); 

З(д) – загальний дохід фактора, (грн.); 

С (п) - сума, що перераховується на рахунок позичальника (грн.); 

Дз(с) – середня дебіторська заборгованість (у грн.); 

Т(фк) - термін факторингового кредиту, (днів), 

360 – кількість календарних днів на рік; 

за наших даних формула матиме наступне значення: 

Д=460,64/(16 667х (30/360))=0,33, тобто 33 %, (16). 

Незважаючи на той факт, що ТОВ «Еко-дія», відповідно до обсягів 

прибутку можна віднести до мікропідприємців [276], для  фінансової 

установи ТОВ «Фактор-ПЛЮС» надання факторингової операції, у сфері 

природно-заповідного фонду, буде досить вигідною. В той же час, для ТОВ 

«Еко-дія», яке має сплатити фактору заборгованість, покладено ще низку 

зобов’язань фінансово-організаційного характеру, що пов’язані з 

провадження його господарської діяльності (Табл. 13). 

Таблиця 13.Умовний перелік фінансово – 
економічних зобов’язань ТОВ «Еко-дія» 

 

Вид зобов'язання Умовний економічний 
еквівалент 

Періодичність 
сплати 

(виконання) 
Податок на прибуток база оподаткування (різниця 

між доходами та витратами) 
– 18% 

щоквартально 
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Податок на дивіденди  5% щомісячно 
ПДВ 20% щомісячно 
Єдиний соціальний 
внесок  

22% від нарахованої 
зарплати 

щомісячно 

ПДФО 18% (на всі платежі) щомісячно 
Військовий збір  1,5 щомісячно 
Екологічний податок Визначається сума податку 

окремо за кожним видом 
забруднення та/або за 
кожним видом 
забруднюючої речовини 

щомісячно 

Оренда приміщення 
або частини 
майнового комплексу 

визначається окремо щомісячно 

Закупівля сировини/ 
матеріалів (в т.ч. 
всього, що віднесено 
до оборотних активів) 

визначається окремо щомісячно 

Виплата заробітної 
плати працівникам  

не менше мінімальної з/п 
(4723 грн) 

щомісячно 

Договір факторингу  сума  кредиту, ~33% 
переплата 

згідно істотних 
умов договору 
факторингу, однак 
до 90 календарних 
днів 

Кредитні зобов'язання сума кредиту, ~ 16% ставка 
банку 

щомісячно, якщо 
інше не 
передбачено 
кредитною угодою 

Франшиза  об’єкту 
ПЗФ 

згідно істотних умов 
договору 

Щомісячно 
 

Страхові зобов’язання  згідно істотних умов 
договору 

Щомісячно 

Джерело: розроблено автором на підставі [23]; [274]; [275]; [276];[277]; 

[278]. 

Отже, ТОВ «Еко-дія», здійснюючи господарську діяльність економіко-

екологічного спрямування, має сплачувати досить великий обсяг податків, 

зборів та інших платежів, крім того, в даного суб’єкта господарювання існує 

низка фінансових зобов’язань, які пов’язані власне з підприємницькою 

діяльністю. Враховуючи вищевикладене, для ТОВ «Еко-дія», погашення 
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факторингового зобов’язання є досить істотним пунктом у дебіторській 

заборгованості, оскільки рівень прибутків є не досить високим, і такі 

суб’єкти господарювання, як правило, є мікропідприємцями [279].  

Екологічний факторинг є дієвим та необхідним інструментом підтримки 

еко-підприємців у галузі заповідної справи, однак, передбачає досить суттєве 

фінансове навантаження на відповідного суб’єкта господарської діяльності. 

Загалом, галузь економіко-екологічного підприємництва має свою 

специфіку, пов’язану з об’єктами природно-заповідного фонду та низкою 

заборон природоохоронного характеру, тому такі підприємці потребують 

економіко-організаційної підтримки, як з боку держави, також зі сторони 

інших представників приватного сектору економіки (додаток АН).  
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Висновки до третього розділу: 
 

У третьому розділі «Напрями реалізації інституційного інструментарію 

розвитку економіко-екологічних та соціально-економічних відносин в 

природно-заповідній сфері» обґрунтовано теоретико-методичні підходи 

щодо впровадження інвестиційної інфраструктури в напрямку імплементації 

екологічного ваучингу в сферу заповідної справи, а також договірні форми 

фінансово-інвестиційного стимулювання («заповідне кредитування», 

екологічний факторинг) та умови співпраці установ природно-заповідного 

фонду та екологоорієнтованого підприємництва з банківськими та іншими 

фінансовими установами. 

Враховуючи основні теоретичні, науково-методичні напрацювання та 

публікації, можна зробити наступні висновки: 

1. Запропоновано удосконалення інвестиційної інфраструктури у сфері 

природно-заповідного фонду України шляхом розширення форм договірного 

співробітництва між екологоорієнтованими суб’єктами господарювання, 

фінансовими установами та об’єктами природно-заповідного фонду України. 

Залучення фінансових установ у галузь заповідної справи надасть змогу 

послабити організаційний тягар з боку держави, сформувати інноваційно-

економічні механізми розвитку відносин у цій сфері, залучити розширити  

вектори інвестиційної підтримки.   

2. Дисертантом обґрунтовано, що  розширення інструментів договірної 

співпраці з фінансовими установами, забезпечить для екологоорієнтованих 

підприємців  можливість вільного вибору контрагентів та побудови найбільш 

вигідної моделі співпраці. З боку фінансових установ, розширення приватно-

договірних інструментів стане підґрунтям для розвитку добросовісної 

конкуренції, стимулом для формування секторальних умов інвестиційної 

співпраці, що не матимуть надмірного фінансово-організаційного тиску на 

суб’єктів господарювання, однак задовольнятимуть власні інтереси 
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фінансових установ, та, сприятимуть досягненню соціо-економіко-

екологічних потреб місцевих громад, регіонів. 

3. Автором обґрунтовано впровадження екологічного факторингу у 

галузь природно-заповідного фонду України, як інструменту зростання 

обсягу інвестицій у галузі заповідної справи, швидшому обігу коштів і 

ефективнішому їх використанню. 

 Інститут екологічного факторингу тасть змогу фінансовим установам 

«увійти в нову сферу національної економіки»,  збільшити  власні прибутки, 

в той же час, приватні підприємці зможуть отримати додаткові гарантії 

фінансово-організаційного характеру, що може позитивно вплинути на 

своєчасність виконання  зобов’язань за державно-приватними та іншими 

угодами.  

4. У дисертації обґрунтовано застосування угод ваучингу у сфері 

заповідного фонду, як форми залучення  «нових» фінансових суб’єктів у 

галузь (наприклад, кредитні спілки, страхові компанії); та підвищення 

інвестиційної привабливості для бізнес-угруповань, що мають намір 

здійснювати послуги економіко-екологічного спрямування (створення 

інструментів підвищення рентабельності та прибутковості); стимулювати 

представників приватного сектору для участі у проєктах державно-

приватного партнерства, шляхом зниження рівня фінансово-організаційного 

навантаження на приватний сектор; надання  дієвої підтримки підприємцям, 

які мають намір здійснювати господарську діяльність інноваційного 

характеру (наприклад, «еко» старт-апи, створення хабів на базі установ 

природно-заповідного фонду, тощо).  

Завдяки формуванню системи секторального датчингу обсягів 

очікуваного та фактичного прибутку для  ваучингодавців, що буде 

враховувати низку секторальних показників (державна підтримка 

екологоорієнтованих суб’єктів господарювання, індекс інфляції на момент 

укладення угоди та на кінець періоду/кінцевого терміну виконання 
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зобов’язань), ваучингодавець зможе заздалегідь обрати оптимальну форму 

співпраці за угодою,  а саме: активну або стартову.  

Основні результати Розділу 3 опубліковані в роботах автора [188, 

215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,239,242,245,246,259,

260,261,278].  
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ВИСНОВКИ 
 

 У дисертації автором наведено теоретико-методичне узагальнення 

та сформовано новий погляд на вирішення наукової задачі – обґрунтування 

теоретико-методичних підходів щодо формування інвестиційного 

середовища в межах економічного розвитку об’єктів природно-заповідного 

фонду України. 

У процесі дослідження зроблено наступні висновки. 

 1. У дисертації автором обґрунтовано концептуальні основи 

формування сприятливого інвестиційного середовища в межах соціо-

економіко-екологічного розвитку природно-заповідних територій України, 

що полягають у створенні організаційно-економічних умов на підставі 

імплементації ринкових форм господарювання, а саме щодо: базової та 

супровідної економіко-екологічної діяльності, простих та комплексних 

екосистемних послуг, інвестиційно-фінансових (екологічний факторинг, 

«заповідне кредитування») та договірних механізмів (екологічний  ваучинг, 

франчайзинг, концесія) у межах природно-заповідного фонду України.  

 Автором визначено, що такі інструменти співробітництва з 

приватним сектором економіки, як економіко-договірні конструкції, форми 

секторальної співпраці з фінансовими установами, методи комплексного 

економіко-екологічного планування господарської діяльності на об’єктах 

природно-заповідного фонду України забезпечать розвиток нових векторів 

підприємницької діяльності, в тому числі  розвиток інклюзивної 

господарської діяльності економіко-екологічного напряму. 

2. Дисертантом розвинуто науково-методичні підходи до формування 

системи статистичного спостереження та моніторингу за динамікою 

зростання об’єктів природно-заповідного фонду України. Відповідний підхід 

враховує кількість угод, зокрема державно-приватного партнерства, кількість 

приватних підприємців, що працюють на заповідній території, показників 

трудової міграції, обсягів цільового бюджетного фінансування, 
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позабюджетних інвестицій, напрями господарської діяльності та форми 

інвестиційної підтримки. Оперативний моніторинг показників економіко-

екологічного зростання об’єктів природно-заповідного фонду України, як по 

регіонах так і по державі в цілому, забезпечить створення прозорого 

інформаційного середовища, що дозволить оперативно відслідковувати 

динаміку попиту на екосистемні послуги, надання методично-

консультативної допомоги новоствореним приватним підприємцям, 

запровадження різноманіття інноваційної господарської діяльності, тощо. 

3. У дисертації запропоновано інноваційний підхід до управління 

господарською діяльністю в межах об’єктів природно - заповідного фонду 

України, шляхом використання комплексних методів планування, які, на 

відміну від інших, забезпечують свідоме та раціональне використання 

ресурсного потенціалу об’єктів природно-заповідного фонду України 

враховуючи обмеження природоохоронного характеру, організацію 

господарської діяльності на заповідних територіях, що відповідатиме 

вимогам ринкової економіки, засадам розбудови та формування 

інвестиційної активності громадянського суспільства, шляхом використання 

методу кібернетичного планування. 

 Метод кібернетичного планування забезпечить обрання найбільш 

ефективної моделі ведення підприємницької діяльності для відповідного 

регіону, враховуючи природоохоронні та економіко -соціальні особливості 

об’єкта природно-заповідного фонду України, потреби місцевої громади та 

регіональних бізнес - угруповань.  

 4. У дослідженні розвинуто механізми співпраці фінансових установ 

та приватних підприємців, що здійснюють екологоорієнтовану господарську 

діяльність на заповідних територіях за принципами інклюзивного розвитку, 

що на відміну від інших, включають договірні та позадоговірні умови та 

диференціацію форм підприємницької діяльності («майн - підприємці», 

підприємці - інклюзори, підприємці - донори.  
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 Автором також обґрунтовано теоретичний підхід до розвитку 

інклюзивних форм господарської діяльності на територіях природно - 

заповідного фонду України, шляхом диференціації екологічно-орієнтованої 

підприємницької діяльності на основну (базову) та супровідну, екосистемних 

послуг – на прості (однокомпонентні) та комбіновані.  

 5. У дослідженні сформовано організаційний та економіко-

екологічний зміст використання договірних інститутів, а саме угод концесії 

та екологічного франчайзингу, який розкрито з точки зору ефективності та 

трансформації потенціалу заповідних територій у матеріальні та 

нематеріальні активи.  

 Концесійні угоди, у сфері природно-заповідного фонду України, 

сприятимуть становленню інвестиційно - фінансової платформи для розвитку 

інноваційних форм підприємницької діяльності на створених 

інфраструктурних об’єктах; а франчайзингові угоди  ̶  забезпечать розвиток 

інструментів брендінгу заповідних територій, промоції регіону та появу 

подвійних фінансових потоків.  

  Автором також обґрунтовано, що формування прозорого алгоритму 

обрахунку та сплати концесійних або франчайзингових платежів сприятиме 

зростанню довіри приватних підприємців до механізмів державно - 

приватного партнерства у галузі заповідної справи, розвитку бізнес ініціатив.   

6. У дисертації проаналізовано теоретико-методичні підходи щодо 

впровадження  інвестиційної інфраструктури в напрямку імплементації 

екологічного ваучингу в сферу заповідної справи.  

Автором обґрунтовано, що сутність ваучингу полягає у залученні 

нових фінансових суб’єктів у сферу природно-заповідного фонду України, 

стимулюванні представників приватного сектору економіки для участі у 

проєктах державно-приватного партнерства шляхом зниження рівня 

фіскального та організаційного навантаження на приватний сектор, створенні 

фінансового підґрунтя для розвитку господарської діяльності еколого-
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інноваційного характеру (наприклад, «еко» старт-апи, створення хабів на базі 

об’єктів природно-заповідного фонду України, тощо). 

7. У дослідженні проаналізовано договірні форми фінансово-

інвестиційного стимулювання («заповідне кредитування», екологічний 

факторинг) та умови співпраці об’єктів природно-заповідного фонду та 

екологоорієнтованого підприємництва з банківськими та іншими 

фінансовими установами.  

Автором запропоновано удосконалення банківської практики шляхом 

виокремлення «заповідного кредитування»,  як окремої форми співпраці з 

банківськими установами, що враховує економіко-екологічні, організаційні, 

нормативні особливості галузі заповідної справи. «Заповідне кредитування» є 

окремим фінансовим продуктом, що пов’язаний не тільки із  покращенням 

методики визначення відсоткових ставок, але й також низкою індивідуальних 

умов співпраці з представниками приватного сектору економіки, а також 

інструментом сегментизації ринку своїх послуг та створення інноваційного 

продукту  на ринку.  

Екологічний факторинг, в свою чергу, сприятиме зростанню обсягу 

інвестицій у галузі заповідної справи, швидшому обігу коштів та 

ефективнішому їх використанню, дасть змогу банкам увійти в нову сферу 

національної економіки, збільшити  власні прибутки і диверсифікувати 

ризики. Наразі, екологічний факторинг, це не тільки джерело коштів для 

фінансових установ, це, насамперед, інструмент підтримки підприємців, що 

мають намір здійснювати економіко-екологічну господарську діяльність або 

надавати екосистемні послуги шляхом співпраці з об’єктами природно - 

заповідного фонду України.  
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ДОДАТОК А 
 Сутність економіко-організаційного  механізму регулювання ринкових 

відносин у сфері природно-заповідного фонду України 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: власна розробка автора 

Економіко- 
регуляторний механізм 
регулювання ринкових 

відносин 
природокористування 

у сфері природно-
заповідного фонду 

України 

 

Економіко-фінансова сутність 
-визначення економічної сутності 

екосистемних послуг, що надаються 
об'єктами  ПЗФ;  

-формування ціноутворення та 
показників собівартості послуг; 
-формування власне ринку послуг 

(прості та комбіновані) та ринку 
постачання послуг кінцевому 

споживачу; 
-трансформація ресурсового 

потенціалу заповідних територій у 
матеріальні та нематеріальні 

активи  
 

Нормативно-законодавче 
регулювання  
- адміністративний ресурс; 
- формування нормативно-
економічних конструкцій, що 
упорядковують та 
регулюють економіко-
екологічні відносини  об'єкта 
ПЗФ та приватних 
підприємців; 
- законодавче визнання 
об'єктів ПЗФ як суб'єкта 
ринкової економіки  
 

Формування напрямів інклюзивного 
розвитку 

 - розширення державно-приватних 
методів заохочень для приватних 

підприємців;  
-соціально-економічна інклюзія – 

створення нових робочих місць, нових 
інфраструктурних об’єктів у регіонах; 

- зниження фінансово-фіскального 
навантаження на підприємців, шляхом 

формування системи їх зонування 
(базова екологоорієнтовані діяльність, 

супровідна та донорська, майн 
підприємці, підприємці донори, 

підприємці-інклюзори  
 

Екологічна безпека 
природокористування 
-система природоохоронних 
імперативів, що забезпечують 
мінімалізацію антропогенного 
впливу на екосистеми; 
формування інструментів 
збереження та збагачення 
біологічного різноманіття, система 
еколого-відновлювальних заходів для 
вичерпних природних ресурсів, 
концепція ренатуралізації; 
 чіткий механізм притягнення до 
економіко-екологічної 
відповідальності суб'єктів 
господарювання  
 

Ресурс: споживач 
використовує природні 
ресурси для задоволення своїх 
туристично-рекреаційних 
потреб,шляхом зміни, 
деформації або знищення їх 
біологічної структури  

 

Процес: безпосереднє 
використання природних 
ресурсів або їх властивостей 
без мети внесення змін до їх 
біологічної структури  

Інформаційна складова 
(он-лайн): трейдинг, 
таргетинг, SMM 
просування послуг 
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ДОДАТОК Б 
Адміністративно -правова сутність ЕРМ природокористування у сфері ПЗФ 

України 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: власна розробка автора 

 
 

 
 
 
 

Адміністративно-
правова сутність  

ЕРМ 
природокористуван

ня у сфері ПЗФ 
України 

 

формування системи 
нормативної оперативності 
(тобто внесення змін до 
законодавчих та підзаконних 
актів, в частині регулювання 
вже існуючих відносин 
пов’язаних з 
природокористуванням, 
алгоритмізації господарської 
діяльності відповідного 
напряму та ринку послуг) 

 

формування секторального 
адміністративно-

територіального ресурсу 
(моніторинг, статистичний 

збір, інформаційно-
методична підтримка, 

адміністративно-фіскальна 
політика) 

 

створення  суспільно-
правого поля для 
розвитку суспільних 
відносин в частині  
економіко-екологічних 
напрямів діяльності 
заповідних об’єктів 
(визначення принципів, 
сутності, функцій, ознак)  

 

 

законодавче визнання  
економіко-екологічної  
діяльності заповідних  
об’єктів, як окремого 

напряму розвитку 
територій 

формування фінансово-ефективних договірних 
конструкцій та позадоговірних інструментів 

співпраці. 

розвиток інструментів державно-приватного 
партнерства, в тому числі тристороннього характеру 

(наприклад, установи ПЗФ, ТГ/органи влади, ПП) 

об’єкти ПЗФ 
України 

територіальні громади (органи 
місцевого маоврядування)/органи 

державної влади 

приватні 
підприємці 
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ДОДАТОК В 
 Економіко-організаційна  сутність ЕРМ природокористування у сфері ПЗФ 

України  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: власна розробка автора 

 

 

Економіко-організаційна  

 сутність ЕРМ 

природокористування 

 у сфері ПЗФ України 

 

формування товарного 
ринку та  ринку послуг  
(види, формат послуг, попит 
і пропозиція), механізми 
реалізації державної 
підтримки та співпраці з 
приватними підприємцями  

формування системи 
інклюзивно-економічних 

заходів для залучення 
суб’єктів підприємницької 

діяльності в галузь 
(ФОП, ТОВ, кооперативи) 

формування 
політики 

ціноутворення 
за  послуги 
економіко-

екологічного 
напряму , 

показників для 
розрахунку  

собівартості 
продукту  

розширення 
економіко-
господарських форм 
ведення бізнесу: 
розвиток супровідної  
господарської 
діяльності ( 
наприклад, трансфер 
або кейтеринг); 
еколого-фінансової 
господарської 
діяльності, 
(наприклад 
екологічний 
факторинг, 
екологічний ваучинг) формування 

сприятливої  
фінансово-
фіскальної 

політики для 
підприємців; 
розроблення 

економіко-
мотиваційних 
інструментів 

«входження» в 
галузь 

 

дотримання еколого-організаційної безпеки 
природокористування, в т.ч. 

природоохоронних обмежень під час 
здійснення господарської діяльності, 

зменшення антропогенного навантаження,  
ренатуралізація підприємництва 
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ДОДАТОК Г 

Екологічна сутність ЕРМ природокористування у сфері ПЗФ України  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерело: власна розробка автора 

 

 

 

Еколого-

регуляторна 

сутність ЕРМ 

природокористу

вання 

 у сфері ПЗФ 

України 

 

 

державні та 
державно-приватні 
заходи спрямовані 
на збереження та 

відновлення 
природних 
екосистем, 
біоресурсів 

 

еколого-
організаційні засади 

функціонування 
дозвільної системи у 

сфері 
природокористуванн

я 

порядок обчислення  
розміру  відшкодування  

шкоди,  заподіяної  
внаслідок незаконного 
добування (збирання) 

цінних видів  природних 
ресурсів, або, 

антропогенного 
навантаження під час 

здійснення господарської 
діяльності 

система еколого-
регуляторних заходів, 

спрямованих на 
підвищення 
екологічної 

обґрунтованості та 
ефективності 

діяльності суб’єктів 
господарювання 
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ДОДАТОК Д  
Інформаційно-комунікаційна сутність ЕРМ природокористування у 

сфері ПЗФ України 
.  

 

Онлайн-оператор екологоорієнтованих 
послуг 
Підприємець, що створює  інформаційну 
платформу або системи кейсів, зокрема 
авторських, що спрямовані на 
програмування чи алгоритмізацію 
екологоорієнтованих послуг у 
дистанційному форматі 
 

Онлайн-трейдер  
еколоорієнтованих послуг 
підприємець-накопичувач  кейсів 
або комплексу авторських прав, з 
метою їх подальшого продажу, 
зокрема на умовах франчайзингу 
 

Онлайн-трафікатор  послуг 
підприємець, що здійснює комплекс 
заходів або інших дій спрямованих на 
постачання  еколоорієнтованих послуг 
власне споживачу та здійснює онлайн 
просування таких послуг, формування 
фінішного контенту 
 

Таргетинг   екологоорієнтованих 
послуг (мережі Facebook,Instagram): 
впізнаваність продукту, генерація 
лідів, формування цільової аудиторії, 
конверсія, плейсмент (сторіс/стрічка 
новин), відвідування локацій /пунктів 
(співпраця з іншими платформами, 
наприклад Дубль-Гіс,Google maps, 
тощо) 

 

SMM –просування, підвищення 
лояльності аудиторії до бренду та 
його впізнаваності 
 

Виставка та продаж товарів на  
існуючих маркетплейсах  
(змішаного типу) або формування 
секторальних маркетплейсів 

Онлайн-постачальник 
екологорієнтованих послуг, тобто 
власник  програмно- технічного 
комплексу, що буде здійснювати 
сертифіковану електронну доставку 
послуг використання веб-платформи; 
генерацію сертифікатів, електронних 
ключів  для замовників послуги; та, 
блокування недобросовісних 
споживачів або контрагентів 

 

 

 

 

 

 
інфокомунікаційні інструменти 

співробітництва 

адміністрації об’єктів 
ПЗФ 

органи державної влади 

місцеві громади 

транспортування та 
передача інформації 

споживачам 

створення мобільних 
додатків, електронних 
кабінетів, приймалень 

представники 
приватного сектору 

економіки 
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ДОДАТОК Е 
Основні складові елементи  інституційного забезпечення економіко-

екологічного розвитку об’єктів ПЗФ України  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: власна розробка автора 

Інституційне забезпечення 
економіко-екологічного 

розвитку об’єктів природно-
заповідного фонду України 

інституційне 
забезпечення процесів 

користування 
природними ресурсами 
ТРІ  в умовах розвитку 

економіко-
господарських процесів 

інституційне 
забезпечення 

становлення та 
розвиток товарного  

ринку  

 

 

інституційне забезпечення 
становлення та розвитку 

ринку надання (постачання) 
послуг потенційним 

клієнтам 

 

 

інституційне забезпечення 
механізмів інклюзивного 
економіко-екологічного 

розвитку заповідних 
територій 

 

процес 
продукт 

процес 
процес 



231 
 

ДОДАТОК Ж 
Сутність економічних, інвестиційних  та фінансово-регуляторних 
інститутів економіко-екологічного  розвитку заповідних об’єктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: власна розробка автора 

Економічні, інвестиційні та фінансово-регуляторні інститути 
економіко-екологічного розвитку заповідних територій 

 

економіко-нормативне визнання господарської 
діяльності на заповідних територіях  ,як окремого  
класу в   межах певного виду економічної 
діяльності (наприклад, КВЕД) 

персоналізація фіскальних 
інструментів для відповідного виду 
господарської діяльності 

запровадження секторальних 
договірних інститутів 
фінансово-організаційної 
підтримки: 
1.Еко-ваучинг; 
2.Еко-франчайзинг; 
3.Еко-факторинг; 
4.Страхування еколого-
економічних ризиків; 
5. Заповідне -кредитування  

інституційно-секторальне 
регулювання економічно-вдалих 
організаційно-правових форм ведення 
бізнесу: 
1.ФОП (як форма 
мікропідприємництва) 
2.ТОВ (для здійснення 
мультігосподарської діяльності) 
3.Трейдинг (наприклад на умовах 
франчайзингу); 
4. Кооператив (надання комплексу 
послуг) 

формування інформаційно-економічних 
інститутів: 
1.зонування форми ведення господарської 
діяльності (он-лайн, оф-лайн; 
2. економіко-організаційні інститути для 
он-лайн ПП; 
3.  інформаційна фіксація он-лайн 
підприємництва ; 
4. побудова дієвих інформаційно-
фіскальних інститутів 

запровадження інститутів 
інформаційної відповідальності у 
соціальних мережах: 
1.зменшення он-лайн диссервісів 
(боти, сторінки –копії, сторінки-
фейки); 
2. зниження динаміки хижацьких он-
лайн сторінок та посилань на еко-
ресурси; 
3. знищення шахрайських пере 
адресацій для сплати; 
4. попередження он-лайн пранку 

формування інформаційно-нормативних 
інститутів регулювання он-лайн контенту 
пов’язаного з напрямами комерціалізації 
заповідних територій , що регулює: 
1.порядок відтворення природних умов та 
аудіо-візуалізація природних ресурсів; 
2.вплив неякісної або спотвореної 
реконструкції природних екосистем або 
представників флори та фауни на 
суспільство; 
3.взаємозв’язок між он-лайн 
реконструкцією та фактичним 
відношенням до природокористування 

формування дієвих інститутів 
економіко-екологічної інклюзії суб’єктів 
господарювання у сферу  заповідної 
справи (зонування приватних 
підприємців:базова, донорська, 
допоміжна діяльність) 
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ДОДАТОК И 

Форма звіту з рекреації  щодо  середньої кількості відвідувачів (рекреантів), що 
отримали послуги еколого-економічного характеру за формою 1ПЗФ  

(заповнюється наростаючим підсумком) 
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону 
України "Про державну статистику" 

Звіт з рекреації 
щодо  середньої кількості відвідувачів (рекреантів) що отримали послуги еколого-

економічного характеру за формою (заповнюється наростаючим підсумком) 
за ________________20____ р. 

                  (звітний квартал) 
Подають: Термін 

подання 
№ 1-ПЗФ 

(щомісячна) 
ЗАТВЕРДЖЕ

НО 
Наказ 

_______ 
 

- адміністрації установ природно-заповідного фонду України; 

- юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, 
що надають послуги еколого-економічного характеру та/або 
здійснюють свою господарську діяльність  на заповідних 
територіях; 

- фізичні особи-підприємці, що надають послуги еколого-
економічного характеру та/або здійснюють свою 
господарську діяльність  на заповідних територіях; 

– територіальному органу Держстату 

не пізніше 7-
го 

числа місяця, 
наступного 

за 
звітним 

періодом 

  

Респондент: 
Найменування 
________________________________________________________________________________ 
Місцезнаходження (юридична адреса): ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа 
тощо, 

________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення еколого-економічної господарської діяльності, щодо якої подається форма 
звітності (фактична адреса): 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  
тощо, 

________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 
–КОАТУУ(фактична адреса визначається автоматично в 
разі подання форми в  електронному вигляді) 
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Найменування структурного 
підрозділу________________________________________________________________  

Вид економічної діяльності 
_____________________________________________________________________________ 
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): __ 
________________________________________________________________________________ 

(область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку 
/корпусу, № квартири /офісу) 

 
 
 

Розділ І. Загальна кількість відвідувачів (рекреантів)  
(осіб, у цілих числах) 

Категорії  послуг еколого-
економічного характеру 
(ЕЕХ) 

К
од

 р
яд

ка
 

К
од

 за
 К

В
ЕД

 

Загальна кількість відвідувачів (рекреантів), з них: 
 
 

Загальна 
кількість 

відвідувач
ів (у цілих 

числах, 
осіб) 

ос
іб

, щ
о 

до
ся

гл
и 

18
 р

ок
ів

 (о
сі

б)
 

ос
іб

, щ
о 

ма
ю

ть
 

об
ме

ж
ен

і ф
із

ич
ні

 
мо

ж
ли

во
ст

і 
ос

іб
 м

ол
од

ш
е 

18
 

ро
кі

в 
(в

 т
ом

у 
чи

сл
і д

іт
ей

 
до

ш
кі

ль
но

го
 

ві
ку

) 

си
рі

т 
та

 о
сі

б,
 щ

о 
по

зб
ав

ле
ні

 
ба

ть
кі

вс
ьк

ог
о 

пі
кл

ув
ан

ня
 

Ін
оз

ем
ні

 
гр

ом
ад

ян
и,

 
не

ре
зи

де
нт

и 

А Б В 1 2 3 4 5 1+2+3+4+
5 

Послуги, що надаються 
власне адміністраціями 
об’єктів ПЗФ: 

3100        

Екскурсії туристичними 
стежками 

3101        

Прогулянки на екзотичних 
тваринах 

3102        

Короткостроковий 
відпочинок 

3103        

Стоянка 
автотранспортних засобів 

3104        

Користування спеціально 
об лаштованим 
рекреаційним місцем 
(альтанка тощо) 

3105        

Проживання (ліжко-місце, 
лісовий будинок, кімната 
відпочинку, тощо) 

3106        

Послуги ЕЕХ, що 
надаються приватними 
підприємцями: 

3200        

Продаж сувенірної 
продукції 

3201        

Діяльність закладів 
харчування 

3202        

Проведення мистецьких 
виставок, семінарів 

3203        

Здійснення корпоративних 
заходів, в тому числі 
семінарів, курсів 
підвищення кваліфікації 

3204        

Надання послуг 
індивідуального характеру 
(не заборонених чинним 

3205        
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законодавством), в тому 
числі індивідуальні 
фотосесіїї, стилізовані –
вечірки, invent-заходи 
Продаж косметичних 
засобів (бренд ПЗФ) 

3206        

Реабілітаційна діяльність 
недержавного характеру, в 
тому числі боротьба з 
наркотичною або 
алкогольною залежністю 

3207        

Продаж друкованих 
видань (книги, 
монографії, автобіографії 

3208        

Продаж засобів 
ювелірного характеру, в 
тому числі ювелірної 
біжутерії (колекція під 
логотипом ПЗФ) 

3209        

Інше 3210        
 
 
 

Розділ ІІ. Інформація про укладення угод 
між адміністраціями об’єктів ПЗФ та приватними підприємцями  станом на_____________2020 

рік 
(у грн., коп., у цілих числах) 

 
Назва показників Код рядка Запланований 

обсяг 
співробітництва 
(місяць, квартал, 

півріччя, рік, 
інше) 

Фонд оплати 
(бюджетний/поз
абюджетний), в 
тому числі обсяг 

видатків 

Запланований 
дохід 

А 3300    
Угоди державно-

приватного 
партнерства 

3301    

Угода франчайзингу 
(брендінг) 

3302    

Договір оренди 3303    
Концесійний договір 3304    

Договір ваучингу 3305    
Договір творчого 
співробітництва 

3306    

Договір 
інтелектуальної (в тому 
числі наукового та н/д) 

співпраці 

3307    

Інші тристоронні 
договори 

3308    

 
 

 
Розділ ІІІ. Показники господарської діяльності еколого-економічного напряму 

 
   (у грн., коп., з одним десятковим знаком) 
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Назва показника 

К
од

 р
яд

ка
 

Обсяг доходу 
 (у грн.,коп.) 

О
зн

ак
а 

до
хо

ду
 

Сума податку, яка 
підлягала перерахуванню 

до бюджету, за даними 
звітного (податкового) 

періоду  ( у грн,коп.) 

Уточнена 
сума 

податкових 
зобов'язань 
за звітний 

(податковий) 
період, у 

якому 
виявлена 
помилка 

( у грн,коп.) 
 

Сума 
пені,яка 
нарахова

на 
платнико

м 
податку 
самостій

но   
( у грн, 
коп.) 

 

Запланов
аний 
обсяг 

доходів 
(у 
грн.,коп.) 

Фактич
ний 

обсяг 
доходів  
(у грн., 
коп.) 

Нарахован
ого 

( у грн,коп.) 

Фактично 
перерахован

ого 
( у грн,коп.) 

Послуги, що надаються 
власне адміністраціями 
об’єктів ПЗФ: 

3100       

Екскурсії туристичними 
стежками 

3101       

Прогулянки на екзотичних 
тваринах 

3102       

Короткостроковий 
відпочинок 

3103       

Послуги ЕЕХ, що 
надаються приватними 
підприємцями: 

3200       

Продаж сувенірної 
продукції 

3201       

Діяльність закладів 
харчування 

3202       

Проведення мистецьких 
виставок, семінарів 

3203       

Здійснення корпоративних 
заходів, в тому числі 
семінарів, курсів 
підвищення кваліфікації 

3204       

Угоди: 
Договори  державно-
приватного партнерства 

 
3301 

      

Угода франчайзингу 
(брендінг) 

3302       

Договір оренди 3303       
Концесійний договір 3304       
Договір ваучингу 3305       

 

Джерело:  [108]; [109]; [110];[111] 
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ДОДАТОК К 
Основні елементи додатку Смарт-ПЗФ 

Електронний додаток Смарт-ПЗФ 
Повна інформація про  правовий статус, економіко-географічне 
положення об’єкта ПЗФ (вид об’єкта ПЗФ, площа, розташування, 
основні напрями діяльності, карта проїзду) 
Інформація  про кількість штатних одиниць, перелік основних 
відділів, інформація про наявність вакантних посад, вимоги до 
кандидатів, умови проведення конкурсу, тощо 
Інформація  про кількість виявлених та припинених порушень 
природоохоронного законодавства, реєстр порушників-фізичних 
осіб, юридичних осіб (притягнутих до адміністративної, цивільної 
чи кримінальної  відповідальності за рішенням суду) 
Данні про стан інфраструктурного розвитку регіону (розвиток 
еколого-економічної інклюзії, розташування соціально-
інфраструктурних об’єктів/центрів, рівень міграції населення в 
регіоні) 
Інформація про динаміку розвитку еколого-економічних відносин 
на території об’єкта ПЗФ чи суміжних територіях (кількість 
підприємців, що здійснюють свою господарську діяльність на 
територіях об’єкту ПЗФ або суміжних територій з вказанням виду 
діяльності (наприклад за КВЕДами);інформація про суб’єктів 
господарської діяльності, що опосередковано пов’язані з даним 
об’єктом (наприклад, виробництво продукції з екологічно-чистої 
сировини; інформація про наявність концесійних або 
франчайзингових структур на території об’єктів ПЗФ, до яких 
можна долучитись; інформація про наявність у об’єкту ПЗФ 
власного бренду/логопату/торгівельної марки, яку можна 
використовувати для здійснення підприємницької діяльності 
Інформація про особливості системи оподаткування господарської 
діяльності, яка здійснюється на відповідній території (наявність 
додаткових державних преференцій, зменшення податків, податкові 
канікули, тощо) 
Інформація про механізми отримання державної або державно 
приватної підтримки для здійснення господарської діяльності 
(наприклад співпраця з банківськими та кредитними установами 
щодо отримання пільвого «заповідного кредитування») 
Інформація про класифікацію суб’єктів підприємницької діяльності, 
які працюють на заповідних або суміжних територіях (кількість 
підприємців –донорів, прямих підприємців, підприємців –
інклюзорів) 
Відомості про кількість програм державно-приватного партнерства, 
їх видів 
Відомості про кількість програм еколого-економічної інклюзії, 
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векторів господарської діяльності соціально-природоохоронного 
напряму 
Наявність простого інтерфейсу для електронних кабінетів, 
звернення яких можна залишити через додаток 
Інформація про послуги та товари, які здійснюються на території 
ПЗФ або суміжних територіях з можливістю прямого замовлення 
або бронювання 
Відомості про запланові розважальні, освітньо-інформаційні, 
культурні, етнічні заходи, які будуть проходити на території об’єкту 
ПЗФ або суміжних територіях (фестивалі, ярмарки, конференції) 
протягом календарного року 
Он-лайн майданчик для обміну інформацією між громадянами 
(пропозиції, повідомлення, побажання, запитання тощо) 
Дані про інвестиційні, волонтерські, благодійні  проєкти 
екологоорінтованого напряму та умови приєднання 
Інформація про напрями співпраці галузі заповідної справи та інших 
сфер національної економіки (наприклад, медична, спортивно-
оздоровча) та умови долучення 
Відомості про наявність бізнес-плану заповідної території (основні 
положення, напрями реформування, умови та механізми реалізації) 
Іnvent-інформація про об’єкт ПЗФ (готелі, бази відпочинки, заходи 
громадського харчування, дитячі майданчики, розважальні центри, 
оснащення місць для спортивного рибальства, для здійснення 
екстремальних видів спорту тощо) 
Відомості про розвиток соціальної інклюзії на території об’єкту 
ПЗФ та суміжних територіях (наприклад, наявність пандусів, 
спеціально обладнаних місць для відпочинку інвалідів, людей з 
особливими потребами) 

 

Джерело: власна розробка автора  
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ДОДАТОК Л  
Основні елементи фінансово-господарської системи у сфері  заповідної 

справи 

прості екосистемні 
послуги (здатний 
забезпечуватись 
еколого-економічними 
та нормативно-
організаційними 
ресурсами власне 
об'єктів ПЗФ України) 

комбіновані екосистемні послуги 
(є інструментом державно-
приватного партнерства  між 
адміністраціями установ ПЗФ та 
представників приватного 
сектору економіки) 

платне використання природних 
ресурсів (рента, ліміти, такси, 

екологічні збори) 

організаційно-господарські 
механізми регулювання 
економіко-екологічних 

відносин у царині заповідної 
справи 

ринок кредитно-фінансових 
послуг 

для екологоорієнтованих суб'єктів  

формування ринку 
рекламних та 

інформаційно-
комунікаційних 

послуг 

Інструменти  регулювання господарської діяльності у царині 
заповідної справи 

інструменти 
нормативно-правого 

регулювання: 
1.визнання об’єктів ПЗФ 
суб’єктами ринкових 
відносин 
організаційна правова 
форма підприємництва; 
2. механізми договірного 
та позадоговірного 
співробітництва з 
установами ПЗФ; 
3. умови участі у 
програмах державно-
приватного партнерства; 
4. законодавчі 
інструменти 
трансформації 
ресурсового потенціалу 
заповідних територій у 
матеріальні та 
нематеріальні активи 
 
 

інструменти фінансово-
фіскального 

регулювання: 
1. розширення  КВЕДів 
для спрощеної системи 
оподаткування 
екологоорієнтованих 
підприємців; 
2.порядок  формування 
лояльних умов 
фіскального навантаження 
для еколог орієнтованих 
підприємців; 
3. умови фінансово-
кредитної співпраці з 
банками чи іншими 
фінансовими установами 
(еко-факторинг, еко- 
ваучинг, заповідне 
кредитування); 
4.  порядок здійснення 
розрахунків  (наприклад, 
РРО) 

інструменти еколого-
економічного 
регулювання 

1.дотримання 
принципів екологічної 
та продовольчої 
безпеки; 
2. еколого-економічна 
відповідальність 
(відшкодування 
збитків); 
3. порядок плати за 
спеціальне 
використання 
природних ресурсів 
(рента, таксування); 
4.  інвестиційні 
механізми співпраці з 
установами природно-
заповідного фонду 

фінансово-
інвестиційні 

потоки, 
спрямовані на 

ліквідацію 
наслідків 

забруднення 
довкілля та 
зниження 

антропогенног
о 

навантаження 

 

формування 
товарного ринку та 
ринку послуг  

формування ринку 
постачання 

екосистем них 
послуг 

Ф
орм

ування ф
інансово-господарської інф

раструктури у сф
ері П

ЗФ
 У

країни 

 

 

формування 
міжнародної 
кооперації, 
партнерства 
та стійких 
міжгалузевих 
зв'язків 
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ДОДАТОК М 
 Основні елементи допоміжної підприємницької діяльності 

економіко-екологічного напряму 
 

Основна (базова) підприємницька діяльність економіко-
екологічного напряму 

Допоміжна (супровідна) підприємницька діяльність економіко-
екологічного напряму 

Можливість  приймання їжі (з урахування потреб різного контингенту, 
вегетеріанці, люди які мають алергію,  для різних  вікових категорій 

дітей, ресторани, пункти fast-food або street -food); місця для 
тимчасового відпочинку та ночівлі (оренда квартир, кімнат, бази-

стоянки длі відпочинку, оренда спеціально обладнаних приміщень для 
денного  відпочинку/сну дітей, осіб з особливими потребами ) 

Можливість отримання позитивних вражень під час відпочинку або  
нових знань, вмінь,  економіко-духовні послуги (invent -проєкти, 

майстер класи різних напрямів, проведення тематичних зустрічей, 
інфраструктурні об'єкти розважального характеру для дітей, дитячі 

аніматори) 
Можливість  здійснення санітарно-гігієнічних , санітарно-оздоровчих 

або реабілітаційних заходів (зміна підгузку у дитини, засобів особистої 
гігієни у жінок або осіб з особливими потребами) (вуличні туалети, 
облаштовані пункти для здійснення санітарно-гігієнічних процедур) 
Інформаційно-розважальна підтримка  (створення інфраструктурних 
об'єктів, які дозволяють відпочиваючим безперешкодний доступ до 
мережі Інтернет, надання інших послуг інформаційно-допоміжного 
характеру (наприклад, підживлення мобільних пристроїв або інших 
гаджетів; можливість оренди гаджету на певний проміжок часу  для 

задоволення власних  духовно-культурних  потреб або з метою 
вирішення ділових проблем) 

Можливість отримання якісної невідкладної  медичної або лікувально-
профілактичної  допомоги  (мобільні пункти невідкладної допомоги,  

авто-пункти надання  допомоги медичного або лікувально-
профілактичного напряму); в даному випадку пропонується залучення 

медичних закладів недержавного характеру   та розширення сфери 
страхових послуг для відпочиваючих (можливість отримання  

одноразового страхового полюсу - від 2 до 48 годин) 
Джерело: власна розробка автора 
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ДОДАТОК Н 

Показники видатків з Державного бюджету щодо охорони довкілля та розвитку 
заповідної справи за період 2015-2019рр. 

 
Код 

функц
іональ

ної 
класи
фікаці

ї 
видат
ків та 

кредит
уванн

я 
бюдже

ту 

 
 

Найменування видатків 
бюджету 

Загальний фонд 
(тис.грн) 

Спеціальний фонд 
(тис.грн) 

Всього 
 

Оплата 
праці 

 
Коефіцієн

т у % 
значенні 

Всього 
 

Оплата 
праці 

Коефіцієнт у 
% значенні 

2015 рік 
0540 Загальне керівництво та 

управління 
19811,3 14014,7 70,7% 13954,7 1800 12,9% 

0530 Прикладні наукові та 
науково –технічні 
розробки, виконання робіт 
за державними цільовими 
програмами і державним 
замовленням у сфері ПД, 
фінансова підтримка 
підготовки наукових 
кадрів 

12732,1 0 0,0% 10460,0 0 0,0% 

0950 Підвищення кваліфікація 
та перепідготовка у сфері 
екології та природних 
ресурсів,підготовка 
наукових та науково-
педагогічних кадрів  

9408,7 6430,1 68,3% 7499,0 2853,1 38,04% 

0540 Здійснення 
природоохоронних заходів 

514 
672,4 

85128,5 16,5% 17961,9 2545,0 14,17% 

2016 
0540 Загальне керівництво та 

управління 
31090,1 24884,1 80,04% 18102,8 2000,0 11,05% 

0530 Прикладні наукові та 
науково –технічні 
розробки, виконання 
робіт за державними 
цільовими програмами і 
державним замовленням 
у сфері ПД, фінансова 
підтримка підготовки 
наукових кадрів 

13885,3 0 0,0% 5300,0 0 0,0% 

0950 Підвищення кваліфікації 
та перепідготовка у сфері 
екології та природних 
ресурсів,підготовка 
наукових та науково-
педагогічних кадрів  

9926,5 7560,6 76,16% 7784,5 2982,0 38,31% 

0540 Здійснення 
природоохоронних 
заходів 

221727,0 0 0,0% 10628,0 0 0,0% 

0520 Збереження природно- 133916,1 98344,3 73,4% 8788,6 2776,7 35,6% 
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заповідного фонду 
0540 Здійснення заходів щодо 

реалізації пріоритетів 
розвитку сфери охорони 
навколишнього 
природного середовища  

0 0  1000,0 0 0,0% 

2017 
0540 Загальне керівництво та 

управління 
48992,0 39528,0 48,99% 21088,4 3719,6 17,64% 

0530 Прикладні наукові та 
науково –технічні 
розробки, виконання 
робіт за державними 
цільовими програмами і 
державним замовленням 
у сфері ПД, фінансова 
підтримка підготовки 
наукових кадрів 

19345,6 0 0,0% 6400,0 0 0,0% 

0950 Підвищення кваліфікація 
та перепідготовка у сфері 
екології та природних 
ресурсів,підготовка 
наукових та науково-
педагогічних кадрів  

15365,6 11301,0 73,55% 8287,5 3146,0 37,96% 

0540 Здійснення 
природоохоронних 
заходів 

348801,7 0 0,0% 11488,9 0 0,0% 

0520 Збереження природно-
заповідного фонду 

246731,3 186688,0 75,66% 10917,9 3609,5 33,06% 

0540 Здійснення заходів щодо 
реалізації пріоритетів 
розвитку сфери охорони 
навколишнього 
природного середовища  

0 0  1000,0 0 0,0% 

2018 
0540 Загальне керівництво та 

управління 
77476,1 62844,8 81,12% 22741,8 3800,0 16,71% 

0530 Прикладні наукові та 
науково –технічні 
розробки, виконання 
робіт за державними 
цільовими програмами і 
державним замовленням 
у сфері ПД, фінансова 
підтримка підготовки 
наукових кадрів 

21663,8 0 0,0% 10100,0 0 0,0% 

0950 Підвищення кваліфікації 
та перепідготовка у сфері 
екології та природних 
ресурсів,підготовка 
наукових та науково-
педагогічних кадрів  

17257,7 12710,8 73,65% 9305,0 3533,0 37,97% 

0540 Здійснення 
природоохоронних 
заходів 

348801,7 0,0 0,0% 12293,1 0,0 0,0% 

0520 Збереження природно-
заповідного фонду 

281907,0 214086,6 75,94% 11042,9 3297,5 29,86% 

0540 Здійснення заходів щодо 
реалізації пріоритетів 
розвитку сфери охорони 
навколишнього 
природного середовища  

   1000,0  0,0% 
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2019 
0540 Загальне керівництво та 

управління 
89942,7 73028,1 81,19% 23549,1 3800,0 16,14% 

0530 Прикладні наукові та 
науково –технічні 
розробки, виконання 
робіт за державними 
цільовими програмами і 
державним замовленням 
у сфері ПД, фінансова 
підтримка підготовки 
наукових кадрів 

23900,3 0 0,0% 10600,0  0,0% 

0950 Підвищення кваліфікації 
та перепідготовка у сфері 
екології та природних 
ресурсів,підготовка 
наукових та науково-
педагогічних кадрів  

18904,5 13905,9 73,56% 9794,0 3900,0 39,82% 

0540 Здійснення 
природоохоронних 
заходів 

402555,9 0 0,0% 20855,8  0,0% 

0520 Збереження природно-
заповідного фонду 

374574,5 234371,2 62,57% 16435,0 4621,4 28,12% 

0540 Здійснення заходів щодо 
реалізації пріоритетів 
розвитку сфери охорони 
навколишнього 
природного середовища  

   500,0  0,0% 

2020 
0540 Загальне керівництво та 

управління у сфері 
захисту довкілля та 
природних ресурсів 

45 570,9 

 

36 625,2 

 

80,4% 30 540,0 

 

5 400,2 

 

17,7% 

0530 Наукова і науково-
технічна діяльність у 
сфері захисту довкілля та 
природних ресурсів 

41 743,1 

 

0 - 14 400,0 

 

0 - 

0950 Підвищення кваліфікації 
та перепідготовка кадрів 
у сфері екології, 
природних ресурсів та 
водного господарства, 
підготовка наукових та 
науково-педагогічних 
кадрів 

 

36 263,1 

 

19 458,2 

 

53,7% 11 447,6 

 

4 723,2 

 

41,3% 

0540 Здійснення 
природоохоронних 
заходів, зокрема з 
покращення стану 
довкілля 

 

0 0 -                   
16 464,2 

 

0 - 

0520 Збереження природно-
заповідного фонду 

418 
441,5 

 

272 602,4 

 

65,1% 19 163,9 

 

5 478,8 

 

28,6% 
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0540 Здійснення заходів щодо 
реалізації пріоритетів 
розвитку сфери охорони 
навколишнього 
природного середовища 

 

0 0  500,0 0  

Розрахунок зроблено автором на підставі статистичних даних 
[100];[101];[102];[103];[104] 
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ДОДАТОК П 
Основні суб’єкти побудови сприятливого інвестиційно-фінансового 

середовища у сфері ПЗФ України 
 

громадські ініціативи урбаністичні рухи 

програми місцевого розвитку стратегія інвестиційно-
просторового розвитку  

пр
ом

оц
ія

 т
ер

ит
ор

ії 

бр
ен

ді
нг

 т
а 

 м
ар

ке
ти

нг
ов

а 
ст

ра
те

гі
я 

те
ри

то
рі

ї 
розробка бізнес-кейсів 

організація інклю
зивних  

економіко-екологічних ініціатив 
(програм) 

об’єкти ПЗФ 
України 

органи 
державної влади 

приватні 
підприємці 

фінансові 
установи 

гравці 

Процес: 
-вирішення складних еколого-інфраструктурних проблем; 
- побудова довіри між бізнес-угруповуваннями та владою; 
- формування стійких інвестиційно-фінансових потоків; 
- вирішення економіко-екологічних проблем регіонів; 
- розподіл ризиків, відповідальності та винагород між 
гравцями; 
- визначення ключових конкурентних переваг території 
 
 

Результат: 
- досягнення цілей сталого розвитку; 
- просування послуг та продуктів, що є результатом співпраці локальних підприємців та 
об’єктів ПЗФ; 
- формування зручних сучасних, цікавих економіко-екологічних просторів на базі 
заповідних територій; 
- диверсифікації економіко-екологічних територій, розвиток екологоорієнтованих бізнес-
ініціатив 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формування інвестиційно-сприятливого клімату 
та розвитку еколого-соціальної інфраструктури 

на заповідних територіях 
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ДОДАТОК Р 
Основні передумови формування безпечного інвестиційного клімату у 

царині ПЗФ України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досягнення цілей сталого розвитку 

 

Державно-приватне 
партнерство 

 

Безпечний інвестиційний 
клімат 

Об'єкти природно-заповідного фонду 
України 

запровадження 
секторальних 
інститутів договірного 
співробітництва  
(наприклад, концесія, 
франчайзинг) 

створення інноваційних 
методів планування та 
розширення заповідних 
територій (наприклад, 
методі кібернетичного 
планування) 

залучення банківських 
та інших фінансових 
установ в галузь ПЗФ 
(наприклад, 
екологічний 
ваучинг,факторинг,зап
овідне кредитування) 

формування постійних 
інвестиційних потоків 
в галузь ПЗФ 

створення робочих 
місць та зниження 
динаміка імміграції 
трудового капіталу 

розвиток економіко-
екологічної інклюзії у 
сфері ПЗФ 

задоволення еколого-
економічних потреб 
населення,співпраця з 
територіальними 
громадами 
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ДОДАТОК С 
Аналіз економіко-екологічних послуг, що надаються об’єктами ПЗФ України 

 

Джерело: розроблено автором на підставі даних [105]; [106]; [107]; [108]; [109]; 
[110]; [111] 

 Назва об’єкту ПЗФ 

В
ид

и 
по

сл
уг

,щ
о 

на
да

ю
ть

ся
 о

б’
єк

та
ми

 П
ЗФ

 

 НПП 
«Вижницьк

ий 

НПП 
«Гомальш

анські 
ліси» 

Карпатськи
й біосерний 
заповідник 

Мезинськи
й НПП 

Націонал
ьний 

природни
й парк 

"Прип’ят
ь-Стохід" 

НПП 
«Синеви

р» 

Карпатськ
ий 

національ
ний 

природни
й парк 

Ціна/вартість послуги (од., ос., год., доба, тощо) 
Екскурсії 
екологічн
ими 
маршрута
ми 

20.00 
грн/особа 

26.00-
42.00 
грн/особа 
(в 
залежност
і від 
тривалості 
екскурсії) 

25 
грн/особа 

15 
грн/особа 

55 
грн/год 

25 
грн/особ
а 

30 грн 
/особа 

Короткост
роковий 
відпочино
к 

20.00 
грн/особа 

15 
грн/особа 

30 
грн/особа 

100 грн/5 
осіб 

15 
грн/особ
а 

25 
грн/особ
а 

25 
грн/особа 

Стоянка 
автотранс
порту у 
відведени
х місцях 

10.00 грн/од 10.00 
грн/од 

12 грн/год 10 грн/од 110 
грн/год 
(оренда 
транспо
рту з 
ПММ 
парку) 

75 
грн/в'їзд 

15 грн/од 

Користува
ння 
спеціальн
о об 
лаштован
им 
рекреацій
ним 
місцем 
(альтанка 
тощо) 

50 грн/год 50 грн/год 66.67 
грн/год 

45 
грн/особа 

120 грн 
/об'єкт/д
ень 

30 
грн/год 

150 
грн/день 

Проживан
ня (ліжко-
місце, 
лісовий 
будинок, 
кімната 
відпочинк
у, тощо) 

400 
грн/доба 

840 
грн/доба 

120 
грн/доба 

150 
грн/особа 
(опалюва.се
зон); 
120 
грн\особа 
(неоп.сезон) 

відсутнє 75-420 
грн/доба 

відсутнє 
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ДОДАТОК Т 
Форми послуг еколого-економічного характеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Джерело: розроблено автором на підставі даних 

[106];[107];[108];[109];[110];[111] 

проекти державно-приватного 
партнерства 

комбінов
ані 

послуги 

адміністрації 
установ ПЗФ 

України  

представник
и 

приватного 
сектору 

економіки 

Екосистемн
ий підхід 

Концепція 
сталого 
розвитку 

територіаль
ні громади 

та інші 
органи 

місцевого 
самоврядува

ння 

прості 
(однокомп
онентні) 
послуги 

Реультат: 
Регіональне розширення 
місцевого бізнесу; 
Збільшення продажів; 
Поява нових ділових 
партнерів; 
Збільшення експорту; 
Зростання оборотів 
регіональних бізнес-
представників; 
Зростання підприємницької 
інціативи; 
Створення нових продуктів, 
послуг та ринків ; 
Підвищення  довіри бізнесу 
до інституційної підтримки 

Процес: 
Інформування про 
можливості ведення 
економіко-
екологічних форм 
бізнесу; 
Огляди 
регіональних ринків 
та бізнес трендів; 
Створення прозорої 
моделі управління 
та контролю за 
інноваційними 
формати 
підприємницької 
діяльності; 
Тематичні 
промоційні акції та 
контакти 
 



248 
 

ДОДАТОК У 

 Фізичні та юридичні особи, як суб’єкти еколого-економічної 
інклюзія у сфері ПЗФ України 

ЕЕІ в сфері природно-заповідного фонду 
Способи залучення 

фізичних осіб у відносини ЕЕІ 
Способи залучення 

юридичних осіб у відносини ЕЕІ 
Еколого-соціальна участь Еколого-соціальна участь 

Розширення кола громадян, які 
будуть залучені до  економіко-
екологічних відносин; 
Реалізація творчих та 
професійних можливостей для 
людей з особливими потребами 
або обмеженими фізичними 
можливостями; 
Наявність різних поглядів щодо 
реалізації інноваційної 
природоохоронної політики; 
Формування об’єктів ПЗФ, як 
осередків еколого-соціального 
життя місцевих громад; 
Підвищення рівня 
природоохоронної культури та 
формування суспільного 
феномену «природно-заповідної 
свідомості»; 
Залучення різних вікових та 
соціальних груп до системи 
розвитку «екологічного 
девелопменту» 

Розширення наукомістких  еколого-
економічних напрямів 
господарської діяльності в сфері 
ПЗФ та природоохоронній царині; 
Формування нових соціально-
інфраструктурних об’єктів на 
територіях ПЗФ або суміжних; 
Екологізація системи виробництва, 
запровадження послуг під брендом 
«заповідності»;  
Розвиток рекреаційно-
туристичного бізнесу, який матиме  
історико-культурне навантаження 
для громадян; 
Популяризація еколого-
економічних послуг вітчизняного 
характеру, як основи інтеграції 
суспільства; 
Активізація ролі місцевих громад, 
як інструменту методично-
консультативної допомоги 
місцевим бізнес-угрупуванням 

Економічно-організаційні 
форми 

Економічно-організаційні 
форми 

Можливість участі в еколого –
економічних відносинах 
безпосередньо або дистанційно; 
Диференціація рівня прибутку в 
залежності від ступеню 
ресурсової або безпосередньої 
участі у відносинах ЕЕІ 
Створення нових робочих місць 
в сільській місцевості; 
Державна підтримка 
інтелектуальної, творчої або 

Залучення нових суб’єктів 
господарської діяльності до 
розвитку царини заповідної справи; 
Формування інноваційних 
економіко-правових конструкцій 
співпраці між суб’єктами 
господарювання різних рівнів та 
напрямів діяльності (договори 
франчайзингу, концесії); 
Лібералізація еколого-
господарської діяльності 
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креативної діяльності 
громадян,спрямованої на 
розвиток ЕЕІ; 
Зниження рівня трудової 
міграції населення та 
підвищення рівня приросту 
населення; 
Формування економіко-
трудових конструкцій побудови 
відносин з персоналом у сфері 
ПЗФ; 
Покращення рівня економіко-
соціального захисту населення в 
межах геополітичного 
розташування (підтримка 
політики децентралізації); 
Залучення висококваліфікованих 
фахівців до роботи у сільській та 
віддаленій місцевостях 

інклюзивного характеру у сфері 
ПЗФ (податкові канікули, 
квазівідшкодування податків) 
Формування системи еколого-
економічних послуг, які можуть 
надаватися в рамках співпраці з 
установами ПЗФ; 
Розвиток та розширення програм 
державно-приватного партнерства; 
Застосування інноваційних методів 
планування об’єктів ПЗФ, які 
враховуватимуть перспективні 
види  «локальної» господарської 
діяльності та найбільш економіно-
вигідні організаційні форми 
суб’єктів підприємницької 
діяльності 

 
Джерело: власна розробка автора
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ДОДАТОК Ф 
Позитивні та негативні сторони методу кібернетичного планування 

заповідної території 

Позитивні сторони Кб-п  Негативні сторони Кб-п  

Наявність можливості детального 
планування створення або розширення 
заповідної території, враховуючи 
концепцію урбаністичного розвитку, 
місцеві програми охорони довкілля, 
вимоги чинного законодавства, цілі 
забудови міст, еколого-економічне 
обґрунтування розвитку території 

«Штучна середа планування», 
планування може здійснюватись 
фахівцями, які не бачили відповідну 
територію наживо 

Наявність широкого спектру 
механізмів модуляцій (наприклад, 
модуляція сингулярностей) 

Надмірна деталізація проєкту, що не 
завжди співпадає з реальними 
даними місцевості  

Формування прозорих конкурсних 
підстав для проєктів з різних галузей 
(планування архітектури, урбаністики, 
вищої освіти, охорони та відновлення 
деградованих земель) 

Необхідність залучення 
висококваліфікованих фахівців до 
розробки проєкту (висока оплата 
праці учасників проєкту, мала 
кількість таких спеціалістів) 

Можливість оперативної зміни або 
доповнення проєкту планування 
(наприклад, у разі затоплення території 
або посухи) 

Надмірна «гнучкість» проєкту 
створення заповідних територій 
(може призвести до постійних не 
завжди достатньо обґрунтованих 
змін) 

Можливість оперативної зміни та 
кореляції економіко-екологічних даних 
проєкту (зміна індексу рекреаційного 
навантаження у «високий» сезон) 

Зв'язок з економікою регіону 
(країни), для країн з перехідною або 
нестабільною економікою 
інвестиційно-невигідний  

Формування проєктів, які мають 
ознаки «наочної легітимності», тобто в 
разі неефективності такого проєкту, 
його можна зупинити на будь-якій 
стадії 

Можливість невідповідності 
вихідних даних для проєкту 
(наприклад, використання 
викривлених статистичних або 
інших даних) 

Алгоритмізація проєкту (тобто чіткість 
та структурність, що суттєво 
зекономить інвестиції у майбутньому)  

Надмірність системи моделювання 
(у разі використання викривлених 
даних весь сформований еколого-
економічний результат проєкту є 
недійсним) 

Інформаційний підхід до процесів 
управління (можливість он-лайн 
конструювання методів управління у 
разі зміни вихідних даних – наприклад, 

Неможливий для реалізації для 
країн з нерозвинутою мережею он-
лайн баз даних та системи їх 
передачі та оновлення  



251 
 
зменшення або розширення персоналу 
об’єкту ПЗФ) 
Формування «кібернетичної концепції 
менеджменту» об’єктом ПЗФ, яка 
дасть змогу оперативно прорахувати 
оптимальну чисельність персоналу, їх 
заробітну плату та «коефіцієнт 
корисності», можливість коригувати 
ще на етапі планування 

Необхідність великого обсягу 
інвестицій для формування 
пілотних проєктів для країн з 
перехідною економікою та 
залучення іноземних фахівців 

Формування повного циклу «системи 
управління», ще до моменту створення 
об’єкту ПЗФ (еколого-економічних 
показників роботи) 

Відсутність альтернативних 
проєктів для земельних ділянок, які 
потребують найсуворішого рівня 
охорони  

Узгодженість проєкту (тобто 
взаємозв’язку між цілями, для яких 
створюється об’єкт ПЗФ, та засобами 
для його створення) 

Відсутність матеріально-технічного 
забезпечення (устаткування, 
науково-дослідного підґрунтя) для 
країн з перехідною економікою 

Математичне модулювання 
(формування декількох варіантів 
розвитку проєкту, механізм створення, 
інвестиційні джерела, відношення 
місцевого населення, співпраця з 
приватними підприємцями) 

Відсутність чіткої нормативно-
правової бази розроблення проєктів 
кібернетичного планування 
заповідних територій  

Одночасне формування 
альтернативного проєкту (наприклад, в 
разі неможливості створення 
заповідника створюється «народний 
парк») 

Відсутність єдиного органу 
державної влади, який координує та 
контролює кібернетичні проєкти 
створення об’єкту ПЗФ, як наслідок 
відсутність сталих еколого-
економічних інструментів, осіб 
(органів), які здійснюють  
моніторинг 

Імплементація алгоритму планування 
«еко-міст», формування феномену 
«заповідних вітрин або просторів» 
через призму «публічності» 

Можливість штучного хакерського 
втручання для  зміни еколого-
економічних пріоритетів, 
стратегічно важливих 
природоохоронних заходів, 
"інформаційна атака". 

Концептуалізації проєкту створення 
заповідної території з урахування 
еколого-економічних, соціальних, 
історико-культурних, релігійних 
особливостей регіону 

Відсутність належних заходів 
кібернетичної та інформаційно-
технічної  безпеки в Україні 

Джерело: розроблено автором 
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ДОДАТОК Х 
Основні інструменти впровадження 

методу кібернетичного планування  в Україні 
 
Державні інструменти 

запровадження методу Кб-п 
 

Недержавні інструменти 
запровадження методу Кб-п 

 
Урядова підтримка (податкові 
пільги, преференції, субсидії)  
 

Активна фінансова участь 
природоохоронних, екологічних 
фондів, агентств, неурядових 
організацій,  філантропії, волонтерів 

Підготовка кваліфікованих 
працівників всіх рівнів 
природоохоронного та заповідного 
напряму, які матимуть знання та 
досвід поєднання інформаційно-
математичних та екологічних 
інструментів  

Комплексна підтримка економічного 
та психологічного характеру, що буде 
сприяти заохоченню громадян до 
участі у заповідних програмах 
(залучення недержавних організацій, 
що надають відповідні послуги)  
 

Усунення недоліків та прогалин у 
національному законодавстві, що 
регулює процедуру створення та 
розширення заповідних територій 

Нові  підходи до створення та 
розширення  заповідних територій 
(наприклад  ЦЛЛ) 
 

Активізація ролі місцевих громад, як 
"страхувальника" своїх членів,  
формування повноважень місцевих 
громад враховуючи принцип 
децентралізації влади  
 

Залучення незалежних фінансових 
інститутів, які мають можливість 
здійснювати постійну фінансову 
підтримку установ заповідного фонду 
(банківські установи, кредитні спілки)  

Впровадження системи постійного 
моніторингу територій заповідного 
фонду, формування прозорого 
державного реєстру  та системи 
оцінювання земельних ділянок  

Формування дієвого механізму 
співпраці  державних органів та 
установ, що здійснюють 
програмування, компʼютерне 
моделювання  
 

Запровадження нового освітнього -
кваліфікаційного напряму, який буде 
поєднувати еколого-економічні, 
математичні навчальні програми  та 
IT-технології  (програмування, 
кібернетика, компьютерний аналіз) 
наприклад, екологічне моделювання,  
екобезпека, еко-графіка та дизайн 
природоохоронних територій  

Наявність незалежних недержавних 
посередників, які можуть 
здійснювати комплекс 
інформаційних, методичних, 
консультаційних та інших 
супровідних заходів (брокерські 
агенства)  
 

Розроблення  експерементальнихт Створення юридичних осіб 
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методів управління, наприклад  
розумного "земельно-екологічного" 
менеджменту " smart sustainable land 
management (SSLM)"  або  
"conservation" або "protection" 
менеджменту  
 

приватного права (або змішаної 
форми вланості) "Агенства пКП" 
(природоохоронного  кібернетичного 
планування), які будуть надавати 
послуги кібернетичного планування 
заповідних територій (наприклад на 
підставі ліцензій) та формувати 
реєстр таких земельних ділянок з 
усією необіхдною інформацією  

Джерело: власна розробка автора 
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ДОДАТОК Ц 
Авторське співвідношення методу Кб-п та методу мікро-К моделювання 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: власна розробка автора 
 

  

метод кібернетичного 
планування 

І рівень 

комплексне планування 
території, поєднання 

природоохоронної рекреаційної, 
економіко-екологічної, історико-

культурної складових 

Сутність: 
-досягнення глобальних цілей; 
-наявність регулюючих функцій; 
-облік та моніторинг виробничо-
господарської діяльності на об’єкті; 
-пошук нових стратегій і підходів, що 
відповідають ресурсному потенціалу 
регіону (об’єкту); 
-формування декількох варіантів 
економіко-екологічних гіпотез; 
-довгостроковий розподіл ресурсів; 
розрахунок банасу регіону (об’єкту); 
-формування матриці фінансово-
інвестиційної інфраструктури 
об’єкту; 
-створення «точки тяжіння» для 
інноваційних  проектів міжнародного 
рівня 
 

Метод мікро-К 
моделювання 

ІІ рівень 

аналіз та 
моделюванняпланування 

екологоорієнтованих програм, 
завдань, проектів, нових ринків, 

тестування нових технологій, 
генерація ідей нової наукоємної 

продукції 

Сутність: 
-спрямований на поточне споживання; 
-виконує роль допоміжного методу; 
-метою є визначення еконоічної 
привабливості інноваційної форми 
господарювання або продукції (послуги); 
- основні показники: 
виробництво,маркетинг, фінанси, 
наукомісткість, організаційна структура, 
тощо; 
- формування результату враховуючи 
конкретні темпоральні рамки 
(початок/кінець періоду); 
- зменшення витрат компаній на науково-
дослідні роботи, шляхом формування 
доступної технологічної інфраструктури 
 
 

досягнення цілей сталого розвитку, формування 
інвестиційно-фінансової інфраструктури 
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ДОДАТОК Ш 
Основні позитивні аспекти імплементації договору концесії у 

відносини природно-заповідного фонду України 
Основні позитивні аспекти імплементації договору концесії у 

відносини природно-заповідного фонду України 
Будівництво незавершених об’єктів (майнових комплексів), в тому 
числі для працівників ПЗФ 
Розвиток техніко-технологічної  інфраструктури об’єктів ПЗФ 
Оновлення та ремонт устаткування (катерів,човнів, технічних 
приладів,спецтехніки) 
Розширення переліку платних послуг,які може надавати 
установа,створення "вартості" ПЗФ-продукту, "якісного виміру" послуг 
Участь у цільових програмах, грантах, проєктах національного та 
міжнародного 
Покращення фінансових та соціально-побутових гарантій персоналу 
ПЗФ (додаткові винагороди, програми недержавного медичного 
страхування) 
Можливість залучення до роботи спеціалістів рідкісних спеціальностей 
або  "фрилансерів" з великим досвідом роботи на підставі трудових або 
цивільно-правових договорів   
Розвиток інформаційно-пропагандиської діяльності (видавництво та 
публікація профільної літератури (книги, статті,монографії, авторські 
програми , тощо) 
Чіткі темпоральні  рамки отримання інвестицій постійного характеру 
Позитивна динаміка розвитку ПЗФ України 
Екосистемність використання природних ресурсів  
Планування  чіткої еколого-економічної діяльності регіону 
розташування установи ПЗФ 
Покращення еколого-економічних та соціальних можливостей для 
участі у міжнародних інвестиційних програм та проєктів  
Формування уніфікованих принципів та стандартів розвитку 
заповідного фонду 
Створення механізмів розвитку підприємницької діяльність у 
природоохоронній галузі 
Часткова або повна незалежність від Державного/місцевих бюджетів, 
наявність постійного потоку інвестицій 
Виділення коштів для розвитку наукової та науково-дослідної складової 
установ ПЗФ (оренда недержавних лабораторій, залучення додаткових 
спеціалістів, закупівля устаткування для проведення дослідів) 
Розвиток рекреаційної та оздоровчо-туристичної діяльності в межах 
установ ПЗФ (наприклад договір про спільну діяльність) 
Покращення правового, методичного, інституціонально-
консультаційного супроводу діяльності адміністрацій установ ПЗФ 
(надання консалтингових та юридичних консультацій та допомоги з 
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боку приватного партнера) 

Створення он-лайн  послуг, сервісів/кабінетів для населення 
Можливість гнучко та оперативні вирішувати нагальні проблеми 
установ ПЗФ 
Уникнення бюрократичних перепон пов'язаних з виділенням коштів з 
Державного бюджету України або місцевих бюджетів 

Чіткий розподіл прав, обов’язків та ризиків для приватного та 
публічного партнера, закріплений істотними умовами договору 
Покращення інвестиційного клімату, поява нових робочих місць 
Формування системи чіткого регулювання тарифної політики  

 
Джерело: розроблено автором 
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ДОДАТОК Щ  
Угоди концесії та франчайзингу, як економічні інструменти державно-

приватного співробітництва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: розроблено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облаштовання 
інвестиційно-технологічних 
майданчиків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансово-інвестиційна 
підтримка заповідних 

територій 

розвиток інклюзивних форм економіко-екологічного 
співробітництва  

Інститути інвестиційного-договірного 
співробітництва з установами  ПЗФ України 

заповідні території - 
комплексні економіко-

екологічні зони 

економічні інструменти ДПП 

Договори концесії 
1.Розвиток інфраструктурних 
та девеплопмент-механізмів на 
заповідних територіях; 
2. Розширення інструментів 
ДПП, що стане другим етапом 
розвитку інфраструктурних 
майданчиків; 
3. Розвиток системи показників 
позитивного або негативного 
впливу інфраструктурного росту 
на екосистеми; 
4.Залучення нових  суб’єктів 
господарювання в галузь  на 
новостворених 
інфраструктурних майданчиках 
 

Угоди франчайзингу: 
1.Розвиток бренд-
менеджменту на заповідних 
територіях; 
2. Розвиток ЕЕ інклюзії в 
галузі заповідної справи; 
3. Формування 
інвестиційного потоку 
подвійного характеру:  
активний (за фактично 
вироблену продукцію, надані 
послуги); пасивний (за 
використання бренду 
ПЗФ/ТМ); 
4. Формування мережевої 
форми господарювання з 
використанням бренду 
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ДОДАТОК Ю 
Основні критерії оцінювання ефективності концесійних договорів  

у сфері природно-заповідного фонду 

Авторські критерії оцінювання ефективності концесійних договорів 
(проєктів) 

у сфері природно-заповідного фонду 
 
Передбачувальні темпоральні рамки концесійної угоди та можливості їх 
реального виконання  з боку обох контрагентів 
Відповідність цілей та завдань  проєкту ДПП  основним положенням  
фактично укладеного договору концесії 
Економічна доцільність проєкту (договору): реальне співвідношення  
витрат на проєкт та прибуток від укладення договору концесії (його 
реалізації) 
Наявні ризики під час виконання умов укладеного договору концесії у 
сфері ПЗФ, можливість їх нівелювання  
Біфуркаційна стійкість, перспективні партнери 
Рентабільність договору концесії (порівняння очікуваного прибутку та  
фактичного прибутку 
Виявлені проблеми, недоліки під час виконання договору (необхідність 
додаткового фінансування,виявлені проблеми у функціонування об’єкту, 
економіко-фінансові проблеми з боку приватного партнера тощо) 
Наявність  порушення графіку виконання договору концесії (визначення 
причин порушення: економічні, екологічні, нормативно-інституційні, 
соціальні тощо) 
Виконання концесійного договору вирішує усі питання в межах даного 
проєкту ДПП, або є похідною від  додаткового, альтернативного, 
колізійного, корегентного проєкту 
Наявність договору страхування ризиків ,обсяг франшизи за договором 
страхування 
Сукупність витрат пов’язаних з перманентним моніторингом процедури 
виконання умов договору концесії 
Наявність погоджувальних, бюрократичних, інституційно-законодавчих 
перепон для реалізації договору концесії 
Обґрунтованість тарифних розцінок під час виконання концесійної угоди 
Наявність підстав  дострокового закриття проєкту ДПП та розірвання 
договору концесії 
Відношення територіальної громади та місцевого населення та проєкту 
ДПП, укладеного договору концесії, підвищення потенціалу регіону 
внаслідок виконання концесійної угоди 
Статус проєкту ДПП на підставі якого укладено договір концесії: 
пілотний або ні 
Наявність невиконаних рекомендацій комісій будь-яких рівнів, зауважень 
представників громадськості, органів влади під час укладення договору 



259 
 

 
Джерело: власна розробка автора 

 
 

концесії 
Наявність невідповідностей між початковим кошторисом (на момент 
укладення договору) та кінцевим (на момент повного виконання або 
розірвання договору) 
Наявність додаткового кредитування (рефінансування, інвестування)під 
час виконання договору 
Виникнення спорів між сторонами договору концесії (наявність судових 
або позасудових спорів під час виконання угоди) 
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ДОДАТОК Я 

Основні організаційно-адміністративні, соціальні, екологічні, економічні 
елементи реалізації механізму ДПП шляхом укладення концесійних угод 

Основні організаційно-адміністративні, соціальні, екологічні, 
економічні елементи реалізації механізму ДПП шляхом укладення 

концесійних угод 
Організаційно-адміністративні елементи 

Додатком до договору концесії має бути план подолання кризових явищ з 
дієвими механізмами його реалізації, менеджмент-план або бізнес-план на 
5-15 років  
Реалізації усіх ідей проєкту ДПП має бути викладена у договорі концесії 
поетапно, з певними темпоральними рамками, з метою уникнення значного 
фінансового навантаження на приватних інвесторів 
Реалізація проєктів ДПП шляхом укладення концесійних угод, предметом 
яких є подолання локальних (місцевих) або регіональних проблем, а не 
глобальних проблем галузі  природно-заповідного фонду в цілому по 
державі 
Формування інституту поруки для приватного партнера, наприклад з числа 
фінансово-кредитних установ (в свою чергу відповідні фінансово-кредитні 
або банківські установи отримують відсоток від прибутку після виконання 
умов договору концесії та реалізації проєкту ДПП) 
Розвиток інституту страхування ризиків,як обов’язковий елемент успішної 
реалізації механізму ДПП при укладенні концесійних угод в сфері 
заповідної справи; залучення страхових компаній до проєктів ДПП, 
максимальне зменшення франшизи 
Реалізація договорів концесії  у сфері заповідного фонду враховуючи 
"NRF-standarts", тобто допустимі стандарти охорони, збереження та 
відтворення унікальних територій, які не підлягають зниженню 

Еколого-економічні елементи  
Формування інституту "цільового заповідного кредитування", в межах 
якого юридичні особи або фізичні особи підприємці можуть залучатись до 
підтримки реалізації концесійних угод, шляхом взяття цільових кредитів у 
разі надмірного навантаження на приватного партнера, в свою чергу такі 
підприємці мають право на отримання преференцій від держави або % 
прибутку внаслідок успішної реалізації договору концесії 
Формування тарифних розцінок з урахуванням принципу прозорості та 
сучасних тенденцій розвитку ринку та економіки 
Метою ДПП у сфері заповідної справи та предметом договору концесії 
може бути не тільки надання послуг, що мають прямий, але й побічний 
вплив на покращення роботи установи ПЗФ або розвитку заповідної 
території (наприклад збереження екологічного балансу регіону, чи 
локальної території; збільшення популяції рідкісних видів фауни, що 
зможе привабити туристів) 
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Уникнення практики копіювання моделей ДПП у сфері заповідної справи з 
інших галузей національної економіки  країни та укладення концесійних 
договорів по принципу аналогії; врахування особливостей галузі заповідної 
справи та інфраструктурних чинників регіону (економіко-соціальні 
особливості, геополітичне розташування, готовність місцевої громади до 
співпраці, стан об'єкту ПЗФ до партнерства тощо) 
Формування двосторонньої системи санкцій за несвоєчасне виконання 
умов договору концесії в межах ДПП, недопущення надмірного 
економічного тиску на приватного партнера 
Представники приватного сектору економіки, що були конкурентами, 
мають співпрацювати з приватним партнером, з яким укладено угоду 
концесії, для реалізації спільної еколого-економічноїмети, адже успіх їх 
підприємницької діяльності прямо залежить від реалізації проєкту ДПП та 
своєчасного і в повному обсязі виконання умов договору 

Соціальні елементи 
Формування інституту посередництва та примирення на всіх етапах 
реалізації договору концесії (правовий статус незалежного органу, його 
функції, повноваження, відповідальність), що дасть змогу оперативно 
вирішувати конфлікти між сторонами ДПП в досудовому 
порядку,забезпечить здійснення соціального діалогу, вироблення 
узгоджених позицій щодо розвитку соціально-економічних та екологічних 
відносини в рамках ДПП, сприятиме підвищенню правової культури 
сторін, заощадженню бюджетних коштів на судові витрати 
Невеликий бюджет на початку формування проєкту ДПП не є перепоною 
для успішного виконання умов договору концесії, якщо обидві сторони 
ДПП прийдуть до порозуміння щодо виділення головних ідей, які 
необхідно реалізувати в першу чергу щоб забезпечити охорону і 
збереження об'єкту ПЗФ 
 

Джерело: власна розробка автора        
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ДОДАТОК АА 
Основні елементи  післяпроєктного моніторингу об’єктів природно-

заповідного фонду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Джерело: власна розробка автора 

 

Установа ПЗФ               Представник 
приватного 
               сектору економіки 

Державно-приватне партнерство 

 
Договір 
концесії 

Моніторинг стану об’єктів ПЗФ після виконання концесійних угод 
(закінчення проекту ДПП) 

Аналіз результатів ДПП, виконання договору концесії, 
здійснення консультативної та методичної допомоги установам ПЗФ, 
формування уніфікованих методичних рекомендації, підзаконних та 

локальних нормативних актів 

Наявність незалежного органу державної влади (посадових осіб), 
іншої установи, організації, яка здійснює моніторинг 

 

Індикатори позитивного 
впливу на території та 
об’єкти ПЗФ 

Індикатори негативного 
впливу на території та 

об’єкти ПЗФ 
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ДОДАТОК АБ 
Місце  франчайзингових угод у сфері ПЗФ України у системі 

економіко-інвестиційного розвитку заповідних територій 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формування постійних фінансово-інвестиційних 
потоків, поява нових робочих місць, економіко-

екологічний розвиток заповідних територій, 
формування економіко-соціальних інструментів 

співпраці з ТГ 

Об'єкт ПЗФ Центральний орган 
виконавчої влади з питань екології та 

природних ресурсів 

бренд, ТМ, логотип 

екологоорієнто
вана 

господарська 
діяльність 

угоди 
франчайзингу 

Представники бізнес-
спільноти регіону 

Територіальні 
громади 

Цілі сталого розвитку 

8 9 12 15 10 

- запровадження якірних проектів; 
- визначення планових конкурентних переваг території; 
- формування нового географічного ринку екосистемного напряму; 
- промоція товарів, створених під брендом регіону; 
- формування сприятливого фінансово- інфраструктурного середовища; 
- кластеризація бізнес угруповань та зростання інклюзивно-економічних 
механізмів; 
- вивчення та заповнення потенційних ринкових ніш регіону 
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ДОДАТОК АВ  

Основні складові розвитку галузі ПЗФ на підставі угод франчайзингу 

Складові розвитку галузі ПЗФ на підставі угод франчайзингу 

Форма ДПП в сфері 
заповідної справи 

Форма договірного 
співробітництва між установами 

ПЗФ та приватними 
підприємцями 

Конкурсна основа 
правовідносин 

Укладення договорів про 
співробітництво, спільну 

діяльність 

Підтримка установ ПЗФ недержавним сектором економіки, позабюджетне 
фінансування галузі 

Отримання паушального платіжу незалежно від  комерційної спроможності та 
успішності розвитку приватних підприємців в галузі ПЗФ 

Формування нових робочих місць в установах ПЗФ, розширення сфер діяльності та 
інструментів співробітництва для установ ПЗФ 

Формування ринку товарів та послуг під загальнодержавним чи регіональним 
логотипом установ ПЗФ, який сформує свій попит та пропозицію 

Підвищення довіри населення до установ ПЗФ шляхом розповсюдження 
загальновзнаваного логотипу (бренду) 

Розширення форм рекреаційної, туристичної, екологоосвітньої діяльності в установах ПЗФ 

Активізація ролі місцевих громад, дотримання державного принципу децентралізації  

Темпоральні рамки: довгостроковість співробітництва та можливість сталого 
розвитку інфраструктури регіону 

Наявність інструментів для реалізації еколого-економічних прогрма та планів 
розвитку регіону розташування установ ПЗФ 
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Природоохоронні маркетингові 
інновації (розширення сфери послг, 
які можуть надаватись установами 

ПЗФ, привабливий дизайн  
екологоорієнтованої продукції, 

формування бонусни 
х/накопичувальних програм) 

 

 
 

Організаційно-консультингові 
інновації природоохоронного 
напряму  ( покращений підхід 
до підбору персоналу у сферу 

ПЗФ,  навчальні програми, 
формування системи 

заохочень, розширений 
соціальний пакет працівників, 
розвиток недержавних форм 

страхування персоналу) 
 
 
 

 
 

Види інноваційних 
інструментів франчайзингу 

у сфері ПЗФ  

Технологічні інновації 
природоохоронного напряму ( 

оновлення матерільно-технічної 
бази, науково-дослідного 
устаткування, розробка 

мобільних додатків 
природоохоронного напряму, 

повязаних з бонусними 
програмами 

магазинів/ресторанів ) 
 
 

ДОДАТОК АГ 
 

Види інноваційних інструментів франчайзингу у сфері ПЗФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Джерело: власна розробка автора 



266 
 

ДОДАТОК АД  
Авторські форми франчайзингових угод в сфері ПЗФ в залежності від 

еколого-економічних  особливостей об’єктів 

Авторські форми франчайзингових угод в сфері ПЗФ в 
 залежності від еколого-економічних особливостей  природного об’єкту 

 
Природоохоронний франчайзинг  або еко+-франчайзинг (охорона, 
збереження та відтворення природних екосистем, цінних комплексів, 
біоценозів, тощо) 
Науково-дослідний франчайзинг (організація та проведення н/д, 
конструкторський, землевпорядних, технічних робіт в межах території ПЗФ) 
Рекреаційно-туристичний франчайзинг (екскурсії, надання відочинку, в т.ч. 
короткострокового, тощо) 
"Taх's"- франчайзинг або інноваційно-екологічний франчайзинг (пільгове 
оподаткування, квазівідшкодування податків, податкові програми спрямовані 
на  підтримку підприємницької діяльності екоорієнтованого характеру)  
Етно-культурний або історико-культурний франчайзинг (національні 
фестивалі, форуми, культурні заходи)  
Управлінський франчайзинг "smartsustainablelandmanagement (SSLM)"  або  
"conservation" або "protection" менеджменту 
PF (pеople-free) франчайзинг  (франчайзингові угоди спрямовані на 
створення електронних кабінетів в усіх установах ПЗФ України, та офіційних 
веб-порталів адміністрації об’єктів ПЗФ, де кожен громадянин зможе 
висловити скаргу, надати поряду, побажання, які будуть у вільному доступі,  
статистичні дані та інша не заборонена законом інформація буде 
оновлюватись щодобово. Рейтинг установ ПЗФ також буде визначатись 
"відкрито" за системою "лайків" або "позитивних коментарів", репостів. 
Відповідна платформа повинна мати уніфікований характер, враховуючи 
особливості об’єкту ПЗФ, включати в себе "електронну приймальню", 
відкриту платформу для суспільних обговорень проблем ПЗФ, голосування 
за законопроєкти чи інші зміни, реєстр електронних звернень та відповідей, 
відомості про порушення природоохоронного законодавства, судові 
провадження тощо.) 
Інформаційно-освітній франчайзинг (видавнича діяльність, літературна, 
мистецька, художньо просвітницька) 
Лікувально-оздоровчий франчайзинг ( в т.ч. "медичний") 
Франчайзинг "NRF-logo" або "бренду заповідної справи", в разі необхідності 
формування  індивідуального бренду або логотипу установи ПЗФ 
(використання сировини або кінцевої продукції (косметичні  засоби, 
лікувальні), які вироблені або в межах території ПЗФ або з її сировини має 
брендуватись, частина прибутку буде щомісячно повертатись до 
адміністрації об’єкта ПЗФ) 
Девелопмент–франчайзинг (або інфраструктурний франчайзинг) 
PR- франчайзинг або рекламний ( просування будь-яких видів 
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Джерело: власна розробка автора 

екологоорієнтованої господарської діяльності  та популяризація розвитку 
власного бізнесу на платформах природоохоронного напряму, в т.ч. старт-
апів) 
Франчайзинг як форма державно приватного партнерства у сфері ПЗФ 
"Joint" франчайзинг, тобто угоди спрямовані на розширенні існуючих 
територій та об’єктів ПЗФ, з використанням новітніх технологій  (наприклад 
метод кібернетичного планування, тощо) 
"Green-food"  франчайзинг, тобто створення мережі заходів громадського 
харчування, які будуть працювати в територіях об’єктів ПЗФ та 
використовувати екологічно-чисту сировину 
"Freelance" франчайзинг, тобто екологоорієнтована господарська діяльність, 
яка має інноваційно-експерементальний характер (концептуальні ознаки 
можуть вирізнятись в залежності від статусу об’єкта ПЗФ, геополітичного 
розташування, економіко-соціальних орієнтирів) 
"HUB-франчайзинг", тобто створення хабів на базі установ природно-
заповідного фонду, або за напрямами діяльності (наприклад рекреаційний 
хаб, еколого-просвітницький хаб). Хаб може стати певним "заповідним 
центром", з адміністрацією якого приватні підприємці будуть укладати 
договори 
 
«Extrim-франчайзинг», тобто спортивно-екстримальні клуби можуть 
здійснювати певні розважальні заходи екстримально-спортивного напряму на 
територіях ПЗФ (наприклад роупджампінг, банджиджампінг), в свою чергу 
частина прибутку буде йти на розвиток заповідних територій 



268 
 

ДОДАТОК  АЕ  
Основні елементи формування сприятливого інвестиційного клімату у сфері 

ПЗФ України 
  

пряма 
інвестиційно-
фінансова 
підтримка  

непрямі 
інвестиції 

екологоорієнтова
ні суб'єкти 

господарювання 

фінансові 
установи: 

1.банківські 
установи; 

 2. кредитні 
спілки, 
кредитні 
союзи; 

 3. 
факторингов
і установи 

заповідні 
об'єкти 

1.Кредитні  
угоди 
(заповідне 
кредитування); 

2. Екологічний 
факторинг 

інструмент 
інвестиційно-

договірного 
співробітництва 

фінансова 
послуга 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  формування інвестиційного коридору 

механізми  формування сприятливого 
інвестиційного клімату у  заповідній 

галузі 

симбіоз фінансово-інвестиційних, 
економіко-екологічних та 
природоохоронних цілей 

формування фінансово-
інвестиційного коридору у галузі  
заповідного фонду  

поєднання економічної вигоди 
фінансової установи,  економіко-
організаційного потенціалу 
екологоорієнтованого підприємця 
та економіко-екологічної мети 
господарської діяльності, інтересів 
місцевих громад  

ланцюгова форма інвестиційно-
фінансової підтримки заповідних 
територій (прямі інвестиції, непрямі 
інвестиції) 

вибір фінансового контрагента в 
залежності від економіко-
матеріального потенціалу 
підприємця, майбутніх ризиків, 
напрямів господарської діяльності, 
кредитної історії, тощо  (банки, 
кредитні спілки, підприємства 
факторингу) 

формування інструментів 
опосередкованої співпраці 
заповідних об'єктів з фінансовими 
установами 

формування секторальних умов 
лояльного співробітництва з 
екологоорієнтованими 
підприємцями або підприємцями, 
що приймають участь у важливих 
економіко-екологічних проектах 
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Додаток АЖ 

Сутність інвестиційно-економічних інструментів екологічного ваучингу 

сутність 
інвестиційно-
економічних 

інструментів 
екологічного 

ваучингу 

фінансово-
організаційна 

підтримка 
економіко-

екологічних напрямів 
діяльності 

зниження фінансово-
організаційного 
навантаження на 
екологоорієнтованих 
підприємців 

тягар подвійної 
відповідальності: 
економіко-ринкових 
коливань та екологічних 
збитків/втрат 

датчинг прибутку з 
урахуванням конкретної 
заповідної території: 
сировинно-інфраструктрний 
потенціал, динаміка ринку 
праці, моніторинг попиту та 
пропозиції конкретних 
векторів  господарської 
діяльності  підвищення рівня економіко-

екологічної та фінансово-
організаційної безпеки 
підприємців 

формування фінансово-
організаційного коридору для 
стабілізації економіко-екологічної 
діяльності підприємців 

двостороння персоналізація 
економіко-екологічної 
господарської діяльності (згідно 
властивостей  та потенціалу 
об’єкта ПЗФ та потреб 
підприємця) 
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Додаток АИ 
 Економіко-ефективні форми  екологічного ваучингу у сфері ПЗФ 

України  
Договір екологічного ваучингу (поруки) 

в залежності від предмету 
Фінансово-

організаційний 
ваучинг 

Еколого-економічний 
ваучинг 

Природоохоронний 
(заповідний) ваучинг 

Предмет договору: 
фінансова, економіко-
організаційна, 
фінансово- технічна, 
матеріальна підтримка 
(устаткування, лінії 
виробництва, тощо)  
Поручитель: кредитні 
спілки; агентства 
(брокерські, 
нерухомості, 
посередницькі, тощо); 
страхові фірми;банки; 
кредитно-фінансові 
установи 

Предмет договору: 
надання економіко-
екологічних  або 
екологомістких послуг; 
розвиток стар-апів; 
підтримка підприємців-
ікнлюзорів; допомога 
ПП, які здійснюють 
допоміжну господарську 
діяльність); розвиток 
локально-історичних 
форм ведення 
господарської діяльності  
Поручитель: органи 
державної влади (в т.ч. в 
рамках угод ДПП, 
місцеві громади; 
фермерські 
господарства, тощо) 

 

Предмет 
договору:авторські та 
суміжні права; 
інтелектуальна власність; 
наукові та науково-
технічні розробки; 
методично-консультативні 
заходи; природохоронний 
коучінг) 
Поручитель: 
Органи державної влади; 
природоохоронні 
установи, адміністрації 
об’єктів ПЗФ; екологічні 
громадські організації; 
науково-дослідні установи 
відповідного напряму 

в залежності від ролі ваучингодавця 
активний пасивний 

в залежності від ступеню участі держави 
державний (програми 
державно-приватної 
підтримки) 

недержавний 
(приватний) 

багатосторонній (в разі 
участі міжнародних 
фінансових 
установ/організацій) 

в залежності від економіко-соціальної ролі 
суто фінансовий 
(спрямований на 
отримання прибутку з 
боку ваучингодавця та 
боржника) 

економіко-
екологічний 
(спрямований на 
розвиток 
екологомістких 
напрямів 
господарської 
діяльності та розвитку 

комплексний (поєднує 
елементи суто фінансового 
ваучингу та економіко-
екологічного ваучингу) 
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екологоорієнтованої 
господарської 
діяльності на 
заповідних 
територіях) 

в залежності від ступеню природоохоронної орієнтації 
суто 
природоохоронний 
(предметом ваучингу є 
фінансове 
забезпечення, 
підтримка вирішення та 
ліквідації проблем 
природоохоронного 
напряму) 

інфраструктурний 
(спрямований на 
розвиток та фінансову 
підтримку 
комплексних 
міжгалузевих 
програм, наприклад: 
еколого-
реабілітаційного, 
еколого-оздоровчого 
характеру, Green-med, 
тощо) 

еколого-соціальний 
(спрямований на розвиток 
інноваційних та сучасних 
напрямів господарської 
діяльності на заповідних 
територіях; розвиток та 
надання еколого-соціальних 
послуг населенню) 

в залежності від фінансової сутності ваучингу 
«тіло ваучингу» 
ваучингодавець надає 
стартову суму, тобто 
обсяг коштів, який 
необхідний для запуску 
та ведення 
екологоорієнтованої 
господарської 
діяльності 

«транжовий ваучинг» 
ваучингодавець надає 
постійну фінансово-
організаційну 
підтримку боржнику 
протягом перших 3-5 
років з моменту 
початку 
екологоорієнтованої 
господарської 
діяльності 

«компенсаторний ваучинг» 
ваучингодавець надає 
фінансову підтримку 
боржнику у разі великого 
обсягу боргу, але до початку 
процедури банкротства  

Джерело: власна розробка автора 
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ДОДАТОК АК 
Основні галузеві передумови формування заповідного кредиту 

 
Фінансово-організаційні умови Еколого-організаційні умови 
нестабільна динаміка отримання 
прибутку, через специфіку 
галузевого забезпечення 

високий поріг «входження в 
галузь» через імперативний 
характер природоохоронного 
законодавства 

велике податкове навантаження 
(наявність додаткових податків та 
місцевих зборів екологічного 
характеру) 

необхідність екологізації або 
повного перепрофілювання 
виробництва для діючих 
приватних підприємців 

відсутність розвинутого інституту 
страхування бізнесу еколого-
економічного напряму 

низький рівень підтримки серед 
місцевих громад (місцевого 
населення) та органів державної 
влади регіонального рівня 

високий ризик накопичення 
заборгованості з відшкодування 
податку на додану вартість у сфері 
заповідної справи 

низький рівень співпраці з 
адміністраціями установ 
природно-заповідного фонду 

відсутність  злагодженої системи 
реструктуризації боргів для таких 
приватних підприємців, в тому числі 
під державні гарантії 

занадто бюрократизована 
процедура державно-приватного 
партнерства у заповідній галузі 

відсутність стабільного пулу 
поручителів та факторів для 
суб’єктів господарювання, що мають 
намір працювати у сфері ПЗФ 

низький рівень 
нормативного,адміністративного 
та інформаційного забезпечення 
розвитку господарської 
діяльності в заповідній сфері 

низький рівень впровадження 
договірних відносин державно-
приватного характеру (угоди 
франчайзингу, концесії, ваучингу, 
тощо) 

формування так званих 
«пільгових» або інклюзивних 
приватних підприємців, що 
здійснюють свою діяльність на 
заповідних територіях 

відсутність інструментів проведення 
гарантійних операцій, які пов’язані з 
настанням випадків за борговими 
зобов’язаннями суб’єктів 
господарювання - резидентів 

потреба у вузькопрофільних 
спеціалістах, які мають великий 
попит на ринку праці 

необхідність врахування різниці між 
ринковими цінами та кошторисом 
витрат, різницею в тарифах 

нестабільна динаміка 
формування кон’юнктури ринку 
послуг еколого-економічного 
напряму 

надання послуг еколого- низький  рівень дослідження та 



273 
 
економічного характеру за тарифами 
(цінами) нижчими від обсягів 
фінансово обґрунтованих витрат 
виробництво (процес створення) з 
метою їх популяризації 

аналізу попиту на ринку послуг 
еколого-економічного 
характеру, послуг «вражень», 
що також можуть надаватись на 
заповідних територіях 

відсутність механізму страхування 
дефіциту коштів та невиконаних 
поточних зобов’язань з боку 
держави 

наявність специфічних умов 
використання природних 
ресурсів (низка імперативних 
заборон) 

відсутність механізмів списання 
безнадійного податкового боргу, 
індивідуальних умов проведення 
відстрочки або перенесення 
кінцевих строків виплати грошових 
зобов’язань або податкового боргу 
платника податків у разі здійснення 
інноваційно-екологічної 
господарської діяльності у сфері 
ПЗФ (наприклад, інноваційно-
інтелектуальна діяльність 
спрямована на розвиток 
екологоорієнтованих проєктів, яка є 
малоприбутковою) 

низький рівень нормативного-
адміністративного забезпечення 
відносин між приватним 
підприємцем та органами 
державної влади, а також  
персоналом таких установ 

необхідність великої кількості 
необоротних активів, що потребує 
екологоорієнтоване підприємництво, 
не притаманне іншім галузям 
національної економіки 

несприятливий соціально-
економічний клімат для 
здійснення еко-підприємницької 
діяльності у віддалених регіонах  

недостатній рівень розвитку такої 
форми кредитування, як овердрафт у 
сфері еколого-економічних відносин 

несприятлива динаміка трудової 
міграції у відділених регіонах 
розташування заповідних 
територій (віддік кваліфікований 
кадрів) 

формування дієвого інституту 
екологічного ваучингу та 
факторингу у сфері заповідної 
справи 

низький рівень підготовки у 
вищих навчальних закладах 
відповідного профілю 
(відсутність секторального 
поділу на економічних 
факультетах) 

низький рівень  інструментів 
«цільового кредитування» під час 
укладення угод державно-
приватного партнерства 

відсутність  моніторингу 
ефективності здійснення еко-
підприємництва по регіонах 

досить великі відсоткові ставки по відсутність статистичної  та 
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кредитних угодах, наявність 
прихованих платежів 

методичної інформації щодо  
механізмів підтримки еко-
підприємців 

 Джерело:власна розробка автора
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ДОДАТОК АЛ 
Місце екологічного факторингу у формуванні фінансово-інвестиційної інфраструктури заповідної сфери 
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ДОДАТОК АМ 
Позитивні та негативні аспекти  застосування факторингу у сфері ПЗФ 

 

Позитивні аспекти Негативні аспекти 
Залучення інноваційних потоків в 
галузь, шляхом розвитку 
факторингового фінансування  
підприємців, що здійснюють еколого-
економічну господарську діяльність 

Відсутність інституційно-
законодавчого закріплення нових 
моделей роботи фінансових установ 
у сфері ПЗФ 

Можливість погашення 
кредиторської  заборгованості 
оперативним шляхом 

Необхідність розробки великої 
низки законів, підзаконних 
нормативно-правових актів, що 
регулюють порядок здійснення 
екологічного факторингу  

Формування чітких підстав списання 
боргу у виключних випадках ( 
наприклад, «зміна кордонів» Операції 
об’єднаних сил) 

Довгостроковість розроблення  
пілотних програм для підприємців та 
фінансових установ 

Розмір фактичного фінансування не 
обмежений  

Високий рівень недовіри приватного 
капіталу до державного сектору 
управління 

«Автоматичне»  здійснення 
факторингового фінансування (при 
наданні накладної й рахунку-
фактури) 

Складність практичної реалізації 
відповідної моделі фінансування, 
відсутність професіоналів високого 
рівня 

Не потрібне фінансове забезпечення 
для укладення угоди факторингу  

Несистематичний характер співпраці 
органів державної влади 

Наявність «додаткових» 
факторингових послуг: управління 
дебіторською заборгованістю, 
покриття економіко-екологічних 
ризиків, відтермінування платежу, 
консалтинг  

Можливість понести чималі збитки 
збоку фінансових установ через 
специфіку природоохоронної 
діяльності 

Банківські (фінансові) установи 
отримують «legal way», тобто, змогу 
вести свою діяльність по спрощеній 
системі на майбутніх об’єктах ПЗФ 

Відсутня система якісного 
страхування боргів приватних 
підприємців 

Механізми розширення клієнтської 
бази (залучення нових суб’єктів 
господарювання до участі в еколого-
економічних відносинах) 

Перевантаження ринку фінансовими 
установами низького рівня, які не 
здатні забезпечити належну 
процедуру факторингового 
фінансування  

Розширення сфери діяльності за 
рахунок розвитку "непопулярних" 

Довгостроковість отримання 
інвестицій та дивідендів для 
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регіонів (наприклад,  віддалені 
регіони країни, депресивні райони, 
райони, що межують з територією, де 
здійснюється Операція Об'єднаних 
сил) 

приватного сектора, що зумовлює 
високий рівень «банкротства» 
підприємців 

Формування механізмів співпраці з 
бізнес-структурами, які діють або 
планують господарську діяльність на 
відповідних  об’єктах  

Великий "відтік" професійних кадрів 
з місцевостей та територій з 
недостатньо розвинутою 
інфраструктурою, що знижує рівень 
наданих послуг з боку обох суб’єктів 
господарювання  

Можливість участі у програмах 
державно-приватного партнерства, 
які заплановані на заповідних 
територіях 

Можливість різкого скорочення 
державних програм розвитку або 
інститутів державно-приватного 
партнерства 

Популяризація діяльності фінансових 
установ, шляхом  розвитку  
"інформаційного забезпечення" 
(реклама, семінари, вебінари тощо) 

Наявність великої кількості 
бюрократичних перепон для 
представників приватного сектору 
під час «входження» в галузь ПЗФ 

Модернізація застарілої нормативної 
бази (розроблення підзаконних 
нормативних актів, що регулюють 
порядок застосування факторингу у 
сфері ПЗФ) 

Низький рівень інформованості 
населення про механізми 
використання факторингу у 
заповідній царині, "синдром 
упередження" 

Наявність ринку попиту (відсутність 
сталого «пулу» факторів, що 
здійснюють екологоорієнтовану 
фінансову діяльність, «порожній 
ринок» 

Відсутність легальних механізмів 
економічного стимулювання 
фінансових установ до здійснення 
факторингового фінансування  
(лібералізація політики з боку 
Національного банку України, 
Державної фіскальної служби,   
Пенсійного фонду України тощо 

Формування нових робочих місць, 
шляхом створення нових або 
розширення існуючих фінансових 
установ, що  планують здійснювати 
екологічний факторинг 

Відсутність моніторингу ринку 
еколого-економічних послуг у сфері 
заповідної справи  

Можливість розроблення 
індивідуальних термінів оплати 

Відсутність сталого «пулу» 
факторів, які здійснюють 
факторингове фінансування, в тому 
числі у сфері ПЗФ, що зумовлює 
низький досвід роботи  

Збільшення об’ємів 
товарообігу/послуг підприємців, що 

Досить великий обсяг відсоткового 
навантаження під час укладення 



278 
 
здійснюють екологоорієнтовану 
господарську дільність 

угод факторингу на еко-підприємців 

Спрощене планування грошового 
обігу для суб’єктів господарювання, 
які здійснюють екологоорієнтовану 
господарську діяльність (своєчасна 
сплата податків, зборів, зобов’язань 
за договорами за рахунок оборотних 
коштів) 

Наявність латентних комісій під час 
здійснення факторингового 
фінансування 

Зменшення рівня збитків підприємця, 
що здійснює еколого-економічну 
господарську діяльність, у випадку 
затримки погашення заборгованості 
від  контрагентів  

Відсутність статистичних даних та  
процедури оцінки ефективності 
використання факторингу  у різних 
сферах національної економіки 
країни, в тому числі в заповідній 

Джерело: розроблено автором 
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ДОДАТОК АН 
Сутність інвестиційного середовища для економіко-екологічного розвитку заповідних територі 
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