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Втручання людини в нормальний хід постійного
руху природи призвело до суттєвих метаморфоз і отри-
мало оборотну сторону — довкілля змінюється і, не всти-
гаючи відновити власні «сили», діє як бумеранг на саму
ж людину. Безперечно, перетворене людиною природне
середовище не можна називати природною системою,
їй находять більш доречні визначення. Ми вважаємо, що
налагодження взаємостосунків, які б влаштовували і
природу, і суспільство можливе тільки в межах соціо-еко-
лого-економічних систем, де провідна роль належить
людини, яка відповідальна за всі власні діяння і їх на-
слідки.

Присутність в Україні доволі різноманітних природ-
них ресурсів обумовлює доцільність проведення їх інвен-
таризації, створення спеціальних кадастрів, проведення
аналізу й оцінки, що потребує визначення засобів вим-
ірювання їх збалансованого використання. Існуюча
кількість розрізненої інформації у сфері економіки при-
родокористування доводить необхідність систематизації
й обробки даних у єдину конструктивну систему оціноч-
но-аналітичних процедур, спрямовану мінімізувати
умовні витрати на використання і залучення ресурсів та
створити сприятливі умови для прискореного розвитку
окремо взятої соціо-еколого-економічної системи, якою
може стати метрологія. Поєднання зазначених законо-
мірностей загальними принципами дозволяють казати
про доцільність застосування основних підходів метро-
логії в практиці природокористування.

Становленням і подальшим розвитком наук про ви-
мірювання економічних показників активно займались
вчені з початку ХХ століття. Так, у 1910 р. П. Чомптою
вперше було введено термін «економетрія», як окрема
науку про виміри в економіці; у 1926 р. Р. Фрішем у на-
уковому обігу економічної науки пропонується застосу-
вання поняття «економетрика», як синтез економічної
теорії, математики і статистики. Значний внесок у роз-
виток економетрії нового покоління вносять Є. Є. Слуць-

кий, Л. В. Канторович, В. С. Немчинов. Та найбільшої
уваги даний науковий напрямок отримав наприкінці 90-
х років, коли було визначено поняття економетрики як
фундаментальної економіко-математичної науки [1, с.
3]. Реалії сьогодення обумовлюють виникнення іннова-
ційних підходів в сфері економетричних досліджень. За-
гальновідомі сучасні науковці, працюючі у цій галузі
дослідження: С. А. Бородич, Й. Грубер, К. Доугерти,
О. А. Корольов, О. І. Кулинич, О. Є. Лугінін, І. Г. Лу-
к’яненко та Л. І. Краснікова. Суттєві напрацювання в
оновленні науки про вимірювання були зроблені
О. О. Кириченко та Б. І. Герасимовим (2005), які визна-
чили основні теоретичні підходи до формування еконо-
мічної метрології [2]. Вагомий вклад у розвиток метро-
логії зроблено Г. І. Башнянином, який розробив теоре-
тико-методологічні основи вимірювання метрологічних
економічних систем [3]. Фахівці акцентують увагу на
впровадження економіко-математичних методів і моде-
лей для обґрунтування рішень в різних напрямках еко-
номіки, але не беруть до уваги особливості процесу ви-
мірювання в економіці природокористування.

Наші дослідження спрямовані на застосування ос-
новних положень метрології для вимірювання викори-
стання природних ресурсів в межах соціо-еколого-еко-
номічних систем та імовірного корегування окремих
аспектів метрологічних досліджень для теорії і практи-
ки природокористування. Розрізненість вимірювальних
показників в економіці природокористування призво-
дить до дестабілізації та розбалансованості у викорис-
танні природних ресурсів, тому, на нашу думку, розроб-
ка загальнометодичних підходів до застосування вимі-
рювальних величин є невідкладним завданням, в зв’яз-
ку з цим за основну мету статті було обрано визначення
теоретико-методологічних аспектів застосування основ-
них положень метрології.

Процес збалансованого природокористування в
межах соціо-еколого-економічних систем вимагає необ-
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хідності отримання й аналізу інформації про стан, мож-
ливості та перспективі залучення природних ресурсів,
що імовірно при отриманні кількісних показників соціо-
еколого-економічного спрямування. Існуючі показники
мають розрізнений характер і для прийняття рішень у
природокористуванні та, відповідно, подальшому соц-
іально-економічному розвитку потребують створення
єдиної системи вимірювання. В області технічних дис-
циплін питання, пов’язані з отриманням точної і над-
ійної інформації, вирішуються вже тривалий час досить
успішно, але в економічних науках, особливо в економіці
природокористування, ці проблеми залишаються
відкритими. Вирішення даної проблеми потребує нау-
ково-методичних підходів у дослідженні якості соціо-
еколого-економічних вимірювань і формуванню окре-
мого напрямку у природокористуванні — метрології.

Метрологія соціо-еколого-економічних систем
спрямована регулювати вилучення та використання
природних ресурсів, їх збереження та відтворення. Вона
визначає обсяги та розміщення ресурсів, можливості
залучення до господарського обігу, розкриваючи тим
самим потенційні можливості соціально-економічного
розвитку регіонів. На нашу думку, метрологія потребує
теоретико-методологічного обґрунтування та визначен-
ня основних понять. Так, вимірювання в метрології
розглядається як відображення фактичних величин їх
певним значенням, при чому застосовуються спеціальні
засоби, одним з яких виступає єдність вимірювань, тоб-
то це такий спосіб, при якому їх результати, виражені в
конкретних одиницях, відомі із заданою вірогідністю.
Провідні характеристики структурних елементів проце-
су вимірювання в метрології та її застосуванні у сфері
природокористування подані в таблиці 1.

На сьогоднішній день метрологія може широко
застосовувати статистичні методи у розрахунках, але для
визначення аспектів природокористування цього недо-
статньо, тому й виникає потреба у застосовувані комб-
інованих підходів, спрямованих на визначення соціо-
еколого-економічного складових у природокористу-

ванні. Найпростіший спосіб одержання інформації, що
дозволяє скласти деяке представлення про розмір вим-
ірюваної величини, полягає в порівнянні його з іншим
за принципом «що більше (менше)?» чи «що краще
(гірше)?» При цьому число порівнюваних між собою
розмірів може бути досить відмінним. Розташовані в
порядку зростання чи убування розміри вимірюваних
величин утворюють шкали порядку. Для забезпечення
вимірів по шкалі порядку деякі точки на ній можна за-
фіксувати як опорні. Недоліком таких шкал є невизна-
ченість інтервалів між реперними точками. Більш дос-
конала в цьому відношенні шкала інтервалів. Однак,
використовуючи цю шкалу не можна оцінити, у скільки
разів один розмір більше іншого. Це обумовлено тим,
що на шкалі інтервалів відомий тільки масштаб, а поча-
ток відліку може бути обране довільно. Найбільш дос-
коналою для визначення природокористування є шкала
відносин. Згідно шкалі відносин можна визначити не
тільки, на скількох один показник більше чи менше
іншого, а й у скільки разів він відрізняється.

Для застосування метрологічних розрахунків засто-
совується поняття «вимірювані величини», що означає
параметри, які відображають властивості об’єкта як в
кількісному, так і в якісному відношеннях. Їм притаманні
певні корективи: адитивні (від лат. додаваємі) та мульти-
плікативні (від лат. перемножуючі). Вимірювання можуть
бути достовірними і недостовірними, залежно від того,
відомі чи невідомі ймовірні характеристики їх відхилень
від дійсних значень відповідних величин. Результати ви-
мірювань, ймовірність яких невідома, не мають ніякої
цінності і в деяких випадках можуть служити джерелом
дезінформації. Присутність похибок обмежує дос-
товірність, тобто вносить обмеження в число достовірних
значущих цифр числового значення вимірюваної вели-
чини і визначає точність вимірювань [4, с. 11].

Важливими питаннями економіки природокорис-
тування виступають: як і які використовувати ресурси.
Для характеристики стану використання ресурсів засто-
совують поняття «повна зайнятість ресурсів» і «повний
обсяг виробництва» [5, с. 155]. Повна зайнятість ресурсів
і означає їх комплексне використання, тобто у цьому
випадку, всі придатні ресурси використовуються у ви-
робництві. Придатність визначається їх фізичним ста-
ном і певними умовами. При повному обсязі виробниц-
тва доцільно дотримуватися такого принципу — макси-
мізація виробництва (МВ) при мінімізації витрат (В) і
екологічної небезпеки (ЕН): МВ > max, а В > min; ЕН
> min. У даному випадку недоцільно проводити еколо-
гізацію виробництва, тому що неадекватна оцінка при-
родних ресурсів призводе до заниження передбачених
ефектів. При відповідному економічному обліку соціаль-
ної та екологічної складових, ефективність ресурсозбе-
реження виявляється набагато вище нарощування при-
родоємності економіки, що вже доведено прикладом
економічного розвитку багатьох країн.

Розглядаючи територію певної області як цілісну та
складну систему, доцільно застосувати диференційний
підхід для визначення унікальних особливостей регіону.
Отже необхідним є виділення:

1) наявних природних ресурсів (земельних, водних,
енергетичних, мінеральних, лісових, тваринних, рекре-
аційних);

Таблиця 1
Зіставлення характеристик структурних елементів

процесу вимірювання
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2) наслідків виробничо-господарської діяльності
(промисловості, сільського господарства, будівельної
діяльності, транспорту та зв’язку, сфери відпочинку та
лікування);

3) наявних трудових ресурсів (працюючого населен-
ня різних вікових груп і статі, певної кваліфікації);

4) екологічних компонентів (наявність викидів,
скидів та відходів; споживання свіжої води, обсяг обо-
ротної та послідовно використаної води; екологічні
платежі і збори; капітальні інвестиції та поточні вит-
рати за забруднення навколишнього природного сере-
довища).

Виділені узагальнюючі показники дають змогу вра-
хувати рівень збалансованості у природокористуванні,
ефективність використання природних ресурсів; дозво-
ляють обґрунтовано підійти до вимірювання показників
природокористування та порівнянні із загальноприйня-
тими стандартними значеннями і нормативами, а також
можуть бути використані при побудові моделей приро-
докористування.

Виходячи з того, що найпростішу систему вимірю-
вання складатиме одиничний розрахунок, то сукупність
вимірювальних процедур, що виконана при певних умо-
вах, складає узагальнююче завдання. Поєднання ос-
танніх надає змогу виявити область вимірювання, яка,
в свою чергу, об’єднуючись з подібними, поєднується у
певну систему. Ієрархічна структура вимірювання може
бути побудована як від малого до великого, так і навпа-
ки — від системи вимірювання, через визначену задачу
до групи одиничних вимірювань. Схематично така
структура подана на рисунку 1.

У сфері природокористування вищерозглянутими
елементами вимірювання можуть бути:

одиничні вимірювання: площа родовища корисних
копалин, балансові запаси родовища, площа угідь (лісо-
вих, водних, рекреаційних, сільськогосподарських), ски-
дання забруднених вод у поверхневі водні об’єкти, ви-
киди шкідливих речовин в атмосферне повітря, кількість
населення, наявність трудових ресурсів тощо;

завдання вимірювання: забезпеченість населення
ресурсами (паливними, мінерально-сировинними, вод-
ними, рекреаційними та ін.), використання певних ре-
сурсів у різних галузях господарювання, завантаження
трудових ресурсів, розрахунок економії води, забруднен-
ня довкілля, екологічні платежі промислових
підприємств тощо;

область вимірювання може поєднувати типи пара-
метрів чи сферу використання (використання конкрет-
них ресурсів, умови життєдіяльності населення, охоро-
ну довкілля).

За рівнем просування по щаблям ієрархічної схеми
збільшується кількість параметрів і якісних показників,
підвищуючи якість всієї системи, яка визначається сту-
пенем її оптимальності з точки зору досягнення постав-
леної мети. Якість вимірювання тісним чином пов’яза-
на з аналізом об’єктів, оптимізацією і управлінням про-
цесами дослідження.

В сфері природокористування важливою складовою
у становленні та реалізації метрології виступає соціо-
еколого-економічний аналіз (СЕЕА). Даний аналіз
сприяє прийняттю управлінських рішень щодо комплек-
сного використання природних ресурсів та впроваджен-

ня реальних схем збалансованого природокористуван-
ня на регіональному рівні.

Теоретико-методологічна конкретизація складових
соціо-еколого-економічного аналізу та визначення їх
взаємозв’язку є необхідною основою для подальшого
удосконалення функціонально-структурної побудови
організаційно-економічного механізму природокористу-
вання, сприяє формуванню екологічно орієнтованої
інфраструктури ринку (наприклад, створення екоауди-
торських фірм), вдосконалює функціонування ринків
природних ресурсів та обґрунтовує доцільність стратегі-
чної спрямованості комплексного природокористування.

Практичне втілення соціо-еколого-економічного
аналізу здійснюється за допомогою оцінки стану вико-
ристання природних ресурсів на всіх рівнях — від конк-
ретного ресурсокористувача до окремих регіонів і країни
в цілому. Виявлення масштабів змін здійснюється шля-
хом порівняння сучасного стану об’єкту з базовим (нор-
мативним, еталонним). Для визначення наслідків впливів
на довкілля використовується економічна оцінка, що
визначається як встановлення величини витрат, які несе
суспільство для збереження природного середовища та
для відтворення остаточного збитку. Вона поділяється на
вартісну та позавартісну, а остання — на трудову (що
включає витрати живої праці, трудові результати) і нату-
ральну. Крім вищевказаної оцінки в метрології для про-
ведення СЕЕА доцільно застосовувати оцінку збитків.
Визначення оцінки збитків внаслідок порушення зако-
нодавства про охорону та раціональне використання ре-
сурсів базується на законодавчо прийнятих методиках:
«Методиці розрахунку розмірів відшкодування збитків,
завданих державі внаслідок порушення законодавства про
охорону та раціональне використання водних ресурсів»;
«Методиці визначення розмірів шкоди, зумовленої заб-
рудненням і засміченням земельних ресурсів», «Методиці
розрахунку збитків, завданих рибному господарству внас-
лідок порушення законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища» та інших.

На основі оцінки інформаційних ресурсів визнача-
ють антропогенні впливи на довкілля: вплив на довкілля
з вилученням ресурсу; трансформація довкілля або при-
родно-ресурсного потенціалу; привнесення чужорідної
речовини (відходів, енергії тощо); привнесення технічних
або технологічних об’єктів. Для розгляду трансформацій
довкілля, що відбуваються під впливом антропогенної
діяльності застосовують аналіз ситуативних змін.

Варто також зауважити, що СЕЕА є одним з голов-
них інструментів визначення розвитку територій, галузей
і підприємств — він передує прийняттю оптимальних уп-
равлінських рішень у сфері природокористування й охо-
роні навколишнього природного середовища [6, с. 341].
Запропонований аналіз ґрунтується на системі показників
та інформації, необхідних для прийняття оптимальних
управлінських рішень у сфері природокористування. Слід
зауважити, що постійне уточнення взаємозв’язку економ-
ічних, екологічних і соціальних явищ, а також їх критична
переоцінка є характерними рисами зазначеного аналізу і
показників екологічності виробництва.

Система показників соціо-еколого-економічного
рівня враховує основні аспекти природоохоронної діяль-
ності суб’єктів-ресурсокористувачів (організаційно-тех-
нічний рівень, управління, фінансування та ін.), а та-
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кож їх ступінь впливу на довкілля у взаємозв’язку з
кінцевим результатом виробництва (прибуток, рента-
бельність, собівартість). Дослідження наслідків, пов’я-
заних з використанням та трансформацією природного
середовища обумовлює формування напрямків, пов’я-
заних: зі зменшенням та погіршенням якості природних
ресурсів; з погіршенням умов життєдіяльності населен-
ня та загальним погіршенням умов господарювання.

Визначення даних напрямків породжує становлен-
ня ланцюжків наслідків, так званих «вторинних змін» [7,
с. 90]. Результати прояву даних наслідків можуть бути
оцінені різними показниками: кількісними, якісними,
вартісними. В методичних розробках досліджень подібних
напрямків для визначення ситуативних наслідків вико-
ристовують два підходи: поресурсний та територіальний
(комплексний). Перший — охоплює аналіз поресурсних
змін: мінеральних, водних, земельних, лісових та рекре-
аційних ресурсів; другий — досліджує механізм переда-
вання наслідків від природних до господарських.

Отже, методологічною основою метрології можуть бути
як методи традиційного економічного аналізу, економіко-
математичні моделі, які дають змогу кількісно оцінити існу-
ючи ситуації, так і соціо-еколого-економічний аналіз.

Все вищевказане дозволяє стверджувати, що при-
родні ресурси виступають високоцінним сировинним
товаром, який посідає виняткове місце у розвитку еко-
номіки країни. Вимірювання їх наявності та залучення
до різних сфер економічної діяльності дозволяє створю-
вати розвинуту економіку в країні при врегулюванні
відносин між природою і суспільством.

Висновки даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок:

1. Значна й розрізнена інформація в економіці при-
родокористування доводить необхідність систематизації
та обробки даних у єдину конструктивну систему оці-
ночно-аналітичних процедур, що сприяло формуванню
якісно нових теоретичних та науково-методичних
підходів до впровадження вимірювання використання
природних ресурсів з метою встановлення контролю за
вилученням та використанням ресурсів, їх збереженням
та можливістю подальшого відтворення.

2. Метрологічні дослідження базуються на ре-
зультатах соціо-еколого-економічного аналізу та оц-
інки, які доводять необхідність детального виявлен-
ня структури інформаційного забезпечення природо-
користування.

3. Процес регулювання природокористування ба-
зується на необхідності обробці достовірної інформації
про стан, можливості і перспективі залучення природ-
них ресурсів. Для цього потрібно провести врегулюван-
ня існуючих соціо-еколого-економічних показників,
пов’язаних з використанням природних ресурсів, та
поєднання їх у єдину систему з метою проведення соціо-
еколого-економічно вагомих вимірювань.

Література

1. Концепція переходу України до сталого розвитку /
Вісник НАН України. — 2007. — № 2. — 30 с.

2. Кириченко Е. А. Теоретические подходы формиро-
вания экономической метрологии : монография / Е. А. Ки-
риченко, Б. И. Герасимов. — Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2005. —
124 с.

3. Башнянин Г. І. Метрологічні економічні системи:
вступ у загальну теорію і методологію формування еко-
номічних параметрів : монографія / Г. І. Башнянин. —
Львів : Новий Світ, 2005. — 1083 с.

4. Конструктивно-географические основы рациональ-
ного природопользования в Украинской ССР. Теорети-
ческие и методологические исследования : монография
/ А. М. Маринич, И. А. Горленко, Л. Г. Руденко. — К. :
Наук. думка, 1990. — 196 с.

5. Гирусов Э. В. Экология и экономика природополь-
зования / Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новосе-
лов, Н. В. Чепурных ; под ред. Э. В. Гирусова. — М. :
Закон и право, ЮНИТИ, 1998. — 455 с.

6. Основи екології. Екологічна економіка та управління
природокористування: підручник / За заг. ред. Л. Г. Мель-
ника та М. К. Шапочки. — Суми : ВТД «Університетська
книга», 2005. — 759 с.

7. Топчиев А. Г. Геоэкология: географические основы
природопользования : учеб. пособие / А. Г. Топчиев. —
Одесса : Астропринт, 1996. — 392 с.

Рис. 1. Схема ієрархічної структури системи вимірювання в сфері природокористування
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