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Проблеми формування еколого-економічного простору 
в контексті регіонального розвитку

Висв³тëюютüся прîбëåìи фîрìувàííя åêîëîãî-åêîíîì³чíîãî прîстîру,  вихîдячи з 
³íтåрåс³в рåã³îíàëüíîãî рîзвитêу. Дîсë³джåíî åêîëîã³чí³ прîбëåìи Житîìирсüêîї 
îбëàст³ тà виявëåíî джåрåëà тåхíîãåííîãî тà àíтрîпîãåííîãî íàвàíтàжåííя íà 
åëåìåíти дîвê³ëëя. Прîвåдåíî пîр³вíяëüíий àíàë³з рîзвитêу вàëîвîãî рåã³î íàëüíîãî 
прîдуêту з ìàсштàбàìи зàбрудíåííя пîв³тряíîãî бàсåйíу îбëàст³. Обґруíтîвуютüся 
прîпîзиц³ї щîдî рîзвитêу рåã³îíàëüíîãî åêîëîãî-åêîíîì³чíîãî прîстîру,   в яêîìу 
ìàютü бути ãàрìîí³зîвàí³ сîц³î-,   åêîëîãî-åêîíîì³чí³ прîбëåìи тåритîр³й.
Кëючîв³ сëîвà: рåã³îí,  åêîëîãî-åêîíîì³чíий прîст³р,  прîстîрîвий рåã³îíàëüíий 
рîзвитîê,   åêîíîì³чíå зрîстàííя,   åêîëîã³чíà бåзпåêà,   джåрåëà зàбрудíåííя,   
íåбåз пåчí³ в³дхîди. 

1 Ефективне та раціональне використання існуючої сукупності природно-
ресурсного, науково-технічного, інноваційного та людського потенціалів створює 
для України унікальні можливості посісти одне з провідних місць не лише серед 
країн Європейського Співтовариства, а й усього світу. Разом з цим початок ни-
нішнього тисячоліття позначається загостренням суперечностей між людиною та 
довкіллям. Причиною цього стало розростання глобальної кризи цивілізації, що 
відбувається у багатьох сферах життєдіяльності людства: соціальній, духовній, 
демографічній, економічній та екологічній. Розбалансованість та неузгодженість 
стратегій подальшого розвитку людства ставить перед науковим світом нові ви-
пробування, серед яких екологічні фактори з кожним роком набувають доміну-
ючого характеру. 

Сучасні реалії розвитку продуктивних сил України зумовлені значним 
зростанням обсягів та масштабів природокористування, що суттєво впливає на 
порушення екологічної рівноваги територій та її здатності до самовідновлення 
та самоочищення. Це породжує нові джерела забруднення, спричинює тиск на 
біосферу та надмірне використання природних ресурсів, катастрофічне зменшення 
біорозмаїття. Водночас економіка, що керується законами і силами ринку, все 
активніше використовує потужніші технології, які дедалі руйнують довкілля.

За сто останніх років швидкість пересування людей і обсяги споживання 
природних ресурсів збільшились приблизно у 100 разів, науково-технічний 
прогрес у 100 000 разів перевищує у наш час швидкість біоеволюції [1, c. 13]. 
Антропогенне навантаження на природне середовище збільшилося у сотні тисяч 
разів, результатом чого стали неконтрольований розвиток незворотних процесів 
деградації екосистем, збільшення небезпечних кризових екологічних ситуацій, 
які спричинюють загрозу існування навколишнього середовища та самої людини. 
Такий стан речей зумовлений необхідністю розробки нової методології розвитку 
суспільних відносин у рамках багаторівневої глобальної системи «Екологія–
Суспільство–Людина».
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Активізація глобалізаційних тенденцій у світі обумовлює необхідність адаптації 
державної політики еколого-економічного і соціального розвитку до регіональної 
специфіки певного середовища і відповідної системи забезпечення життєдіяльності 
населення. З огляду на це актуальними постають питання подолання численних 
локальних і регіональних кризових екологічних ситуацій, що сприятиме 
сповільненню темпів погіршення стану довкілля, призупиненню та поступовій 
ліквідації негативних факторів впливу на стан оточуючого середовища.

В умовах посилення тенденцій регіонального розвитку першочергового 
значення набувають проблеми гармонізації інтересів відповідних територіальних 
громад (на рівні районів, області), які сприяли б забезпеченню гідного рівня 
життя людей, що визначається наявністю та рівнем розвитку, а саме: економіки 
в цілому, стану забруднення навколишнього середовища, соціального захисту 
громадян, науки та культури, інфраструктури та комунікацій, ділової активності 
громад, інтелектуального потенціалу суспільства тощо.

Вивчення зазначених процесів становить значний науковий і практичний 
інтерес з погляду забезпечення сталого просторового розвитку країни. Основні 
напрями такого розвитку закладено у «Керівних принципах сталого просторового 
розвитку Європейського континенту», сформованих Європейською Конференцією 
Міністрів Регіонального Планування в Ганновері (2000 р.) [2].

Вагомий внесок у дослідження проблем сталого просторового розвитку України 
та його екологізації в умовах суспільних трансформацій зробили І. К. Бистряков, 
Б. М. Данилишин, О. А. Клімов, В. С. Кравців, Ю. Ю. Туниця, Є. В. Хлобистов, 
Л. Б. Шостак, Л. Г. Чернюк та ін. Разом з цим динамізм загострення еколого-
економічних суперечностей зумовлює необхідність наукового пошуку адекватних 
рішень у сфері природокористування.

Дослідження різноманітних наукових шкіл регіонального розвитку дає 
підстави стверджувати, що в основі подальших суспільних трансформацій 
має посісти провідну роль не неокласична теорія розвитку, яка заснована на 
виробничій функції, а теорія кумулятивного зростання, яка ґрунтується на синтезі 
неокейнсіанської, інституціональної та еколого-економічних моделей розвитку 
суспільства.

Перед економічною наукою все гостріше постають та потребують глибокого 
теоретико-методологічного дослідження не стільки проблеми створення 
сприятливих умов для економічного зростання за рахунок збільшення валових 
показників суми інвестицій та суми акумульованих заощаджень, а першочергового 
значення набувають питання якості економічного розвитку, тобто це не лише 
збільшення кількісних показників, а й якісні перетворення у самій системі, які 
передбачають забезпечення достатнього рівня якості життя населення, якості 
соціально-економічної сфери, якості довкілля, якості природно-кліматичних 
умов. В цьому контексті набувають особливої актуальності питання щодо 
дослідження концептуального положення ноосферного розвитку як визначального 
принципу просторового розвитку країни. Видатний вітчизняний вчений-академік 
В.І. Вернадський ще на початку минулого століття зазначав, що «Ноосфера є новим 
геологічним явищем на нашій планеті. В ній вперше людина постає потужною 
геологічною силою. Вона може та повинна перетворити своєю працею і думкою 
сферу свого життя, перевлаштувати докорінним чином у відповідності з тим, що 
було раніше» [1, c. 12]. 

Порушення основних постулатів єдності між людиною та довкіллям 
спричинює суттєве загострення еколого-економічної ситуації як на регіональному, 
так і на загальнонаціональному рівнях. Так, за оцінкою американської організації 
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Blacksmith Institute (2007 р.) [8]. Україна належить до країн з найскладнішою 
екологічною ситуацією. На нашу думку, дослідження процесів урегулювання та 
гармонізації еколого-економічних процесів у суспільстві необхідно розглядати 
у просторовому вимірі, тим самим забезпечуючи єдність, системність та 
послідовність регіонального розвитку. Такий симбіоз сприятиме задоволенню 
найрізноманітніших потреб конкретної людини, що дозволить відтворювати 
в одному часовому, реальному, а не віртуальному просторі – простір діалогу, 
співробітництва та безпеки. 

Еколого-економічний простір – визначається сукупністю еколого-економічних 
відносин, що формуються на основі єдиних правил їхнього регулювання й 
розвиваються на території, яка не має внутрішніх економічних меж для 
переміщення природних ресурсів, робочої сили, капіталу товарів і послуг. 

За своєю цільовою спрямованістю еколого-економічний простір – це 
насамперед насичена територія, що вміщує множину об’єктів і зв’язків між ними, 
а саме: населені пункти; промислові підприємства; інженерні мережі; рекреаційні 
території; поновлювальні і непоновлювальні, виснажувальні і невиснажувальні, 
замінні і незамінні, відновлювальні та невідновлювальні природні ресурси. 
Актуальність формування еколого-економічного простору на регіональному 
рівні полягає у досягненні глобального соціального синтезу, тобто забезпечення 
максимального збалансування всезростаючих економічних інтересів суспільства 
за умови недопущення екологічних загроз як нині, так і в майбутньому.

З методологічної точки зору простір розглядається як єдність і цілісність усіх 
геосфер (території, акваторії, аероторії), де відбувається господарська діяльність, 
яка обумовлена розвитком науково-технічного прогресу і зростанням суспільних 
потреб. Це потребує додаткового залучення у господарську діяльність усе нових 
компонентів природи, і не лише тих, які знаходяться на території чи акваторії, але 
й тих, що розташовані в надрах землі, глибинах морів та в космічному просторі. 
Економічна діяльність об’єднує природу і суспільство в цілісну просторову систему, 
тим самим змінюючи і зберігаючи зростання економічного простору, а одночасно 
й активізуючи господарську діяльність регіональних структур різнопрофільного 
характеру [3, с. 12].

Формування структури та масштабів еколого-економічного простору 
здійснюється під впливом різноманітних системо-утворюючих факторів, головними 
з яких є: місце розташування певної території; кліматичні умови; територіальна 
організація, що характеризується диференціацією, концентрацією, структурою 
зайнятості за сферами діяльності і за територією; наявність природних ресурсів та 
їх різноманітність; рівень забезпеченості трудовим, виробничим, технологічним, 
інвестиційно-іноваційним та кадровим потенціалом. Еколого-економічний простір 
не є величиною сталою, йому притаманний динамізм, ступінь і напрями якого 
залежать від масштабів трансформаційних процесів. 

Метою формування еколого-економічного простору України є здатність 
створити систему збалансування найрізноманітніших інтересів людини щодо 
задоволення матеріальних та духовних потреб за умов створення рівного і вільного 
доступу до благ за їх нескінченної різноманітності. У цьому просторі необхідно 
відтворити систему суспільних відносин, спрямовану на потреби конкретної 
людини, тобто поєднати безпосереднім зв’язком інтереси споживачів та виробників 
та запустити механізм їх погодження як у часі, так і в просторі.

Необхідність просторового розвитку продуктивних сил зумовлена 
потребою активізації відтворювальних процесів (економічних, соціальних, 
природоохоронних, інноваційних та ін.) на нижчому щаблі державного 
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управління, тобто на рівні певної території, регіону. Регіоналізація означає, 
з одного боку, власне географічний простір з певними кордонами, групування 
природних ресурсів на певній території, населення, економіки, на основі яких 
створюється специфічний соціально-економічний простір, а з іншого – пов’язаність 
з географічним положенням стосовно інших територій. У межах певної просторової 
сфери взаємодіють природні, техногенні, соціально-економічні та екологічні 
процеси, що формують особливі структури у складі соціально-економічного 
простору. Отже, простір складається з певної кількості елементів, які мають свої 
розміри та власну динаміку свого розвитку [3, с. 15].

Сучасні еколого-економічні проблеми, характерні не лише для нашої 
країни, а й усього глобалізованого світу, пов’язані перш за все з нераціональною 
структурою природокористування, надмірним використання природних благ у 
процесі економічної діяльності, відсутністю належних фінансово-економічних 
стимулів охорони навколишнього природного середовища. Такий стан речей 
потребує особливої уваги до проблем розвитку конкретного регіону, який можна 
розглядати як комплексний процес змін його екологічних, соціальних, духовних, 
просторових сфер, що приводять до якісних перетворень і в результаті – до змін 
умов життя людини.

Основною метою регіональної економіки слід визначити забезпечення 
належного рівня життя всім громадянам України, раціонально використовуючи 
при цьому еколого-економічний, науково-технічний та кадровий потенціал 
територіального простору. Оптимальної трансформації всього комплексу 
регіональних еколого-економічних відносин та підвищення їхньої ефективності 
може бути досягнуто лише за певних умов: 
1) збалансованості екосистем щодо підтримання систем життєзабезпечення;
2) раціонального використання та відновлення природних ресурсів й природного 

капіталу;
3) створення інноваційного інструментарію в сфері природокористування;
4) еколого-економічного моделювання на локальному, регіональному та 

глобальному рівнях.
Одним з найважливіших параметрів еколого-економічного простору країни 

є техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Житомирська 
область за цим показником посідає 19-те місце в Україні. За останні п’ять років, 
з 2002 по 2006 рр., сумарний обсяг викидів шкідливих речовин у повітряний 
басейн Житомирської області від стаціонарних джерел та автотранспорту 
становив 342,4 тис. т (табл. 1).Техногенне навантаження на 1 кв. км території 
області становить 5,2 т, ситуація й надалі погіршується. Якщо в 2002 р. обсяг 
викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел становив 
61,8 тис. т, то в 2006 р. ця цифра зросла до 74,0 тис. т [5–6].

Збільшення викидів шкідливих речовин стаціонарними та пересувними 
джерелами забруднення в атмосферне повітря пов’язано із щорічним зростанням 
валового регіонального продукту (з 2002 по 2005 рр. у 2,09 разу (табл. 3). Наявність 
позитивних тенденцій у розвитку регіональної економіки негативно позначається 
на стані навколишнього середовища. Так, зростання обсягів забруднення довкілля 
за досліджуваний період стаціонарними джерелами та автотранспортом становило 
23% і 20% відповідно, що становить реальну небезпеку для оточуючого середовища 
та життєдіяльності людей.

Актуальним для довкілля Житомирщини є питання утворення, зберігання та 
видалення відходів. (табл. 2). Особливої гостроти набула ця проблема у 2005 р., 
коли в області утворилось 6541,2 т токсичних відходів I–ІІІ класу небезпеки, 
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940,7 т, або 14,4% від загальної кількості, становлять відходи I класу небезпеки; 
200,3 т, або 3%, – II; 5400,2 т, або 82,6%, – ІІІ класу небезпеки [7]. Серед них 
домінують небезпечні речовини, що містять важкі метали, агресивні розчини, 
продукти нафтопереробки тощо. Крім того, щороку в області утворюється близько 
400 тис. т побутових відходів, що зберігаються на сміттєзвалищах та полігонах. 
Більшість відходів I–II-го класу токсичності утворюється на підприємствах 
Мінпромполітики та Мінтранспорту України. Незначна частка відходів I–ІІІ класу 
використовується як вторинна сировина. Так, у 2005 р. повторно використано 
лише 12% відходів від загальної маси утворених за рік. В області функціонують 
сім підприємств, що займаються переробкою та утилізацією відходів поліамідного, 
поліетиленового та поліпропіленового виробництв, а також паперової і картонної 
макулатури. У 2005 р. ними було перероблено 722,6 т відходів полімерного 
виробництва, 29,8 тис. то макулатури, 96 тис. шт. люмінесцентних ламп. 

Подальша активізація виробничо-промислового потенціалу області потребує 
адекватної уваги щодо збалансованого та зрівноваженого сталого соціально-
економічного розвитку за умови раціонального природокористування. Адже 
сьогоднішні реалії господарювання свідчать про те, що майже кожен відсоток 
економічного зростання потребує дедалі все більшої кількості природних ресурсів, 
тим сам створюючи значне антропогенне навантаження на елементи довкілля 
(табл. 3). 

Òàáëèöÿ 2

Äèí àì ³êà óòâî ðåí í ÿ â³äõî ä³â I–III êëàñ³â çà êëàñàì è í åáåçï åêè, ò *

2002 2003 2004 2005 2006

Âñüî ãî 483,5 260,2 436,0 6541,2 5067,5
ó ò. ÷.

I êëàñó í åáåçï åêè 333,8 80,7 41,3 940,7 82,0
II êëàñó í åáåçï åêè 95,6 156,7 299,1 200,3 221,2
III êëàñó í åáåçï åêè 54,1 22,8 95,6 5400,2 4764,3

* Çà äàí èì è [7].

Òàáëèöÿ 1

Âèêèäè ø ê³äëèâèõ ðå÷î âèí â àòì î ñô åðí å ï î â³òðÿ ñòàö³î í àðí èì è äæåðåëàì è
òà àâòî òðàí ñï î ðòî ì *

2002 2003 2004 2005 2006

Ø ê³äëèâ³ âèêèäè â àòì î ñô åðí å ï î â³òðÿ, òèñ. ò 61,8 66,7 69,3 70,6 74,0
Ñòàö³î í àðí èì è äæåðåëàì è, òèñ. ò 12,7 16,0 19,7 13,4 15,6

ó ðî çðàõóí êó í à î äí ó î ñî áó, êã 9 12 14 10 12
ó ðî çðàõóí êó í à 1 êâ. êì òåðèòî ð³¿, êã 427 535 624 448 528

Óñ³ì à âèäàì è òðàí ñï î ðòó, òèñ. ò 49,1 50,7 49,6 57,2 58,4
ó ðî çðàõóí êó í à î äí ó î ñî áó, ò 35,3 37,0 36,4 43,0
ó ðî çðàõóí êó í à 1 êâ. êì òåðèòî ð³¿, ò 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9

* Çà äàí èì è Äåðæàâí î ãî êî ì ³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿í è (Ãî ëî âí å óï ðàâë³í í ÿ ñòàòèñòèêè ó
Æèòî ì èðñüê³é î áëàñò³) [5–6].
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Існуючі загрози екологічній безпеці Житомирської області обумовлені 
нерозв’язанням як багатьох уже раніше існуючих, так і порівняно нових про-
блем, до яких слід віднести:
− використання старих технологій, моральну та фізичну зношеність основних 

виробничих фондів підприємств, комунальних мереж, інженерних споруд, 
доріг; високу матеріало- і енергомісткість продукції та комунальних послуг; 
низький рівень використання енергозберігаючих технологій; відсутність су-
цільного обліку при використанні енергоносіїв;

− наявність значної частки виготовлення та експорту продукції з давальницької 
сировини;

− втрату позицій окремих видів діяльності з високою доданою вартістю та ви-
пуском неконкурентоспроможної продукції;

− високий рівень зношеності і незадовільний стан об’єктів соціальної інфра-
структури, історичних та архітектурних пам’яток; відсутність належного 
благоустрою парків, скверів, берегів річок і водоймищ, недостатню інфраструк-
туру відпочинку та спорту; відсутність сприятливих умов для інвестиційної 
привабливості регіону;

− наслідки аварії на Чорнобильський АЕС, пов’язані з радіоактивним забруд-
ненням, яке за своєю природою є надзвичайно шкідливим для людей, тварин 
і птахів, негативно впливає на імунну систему; 

− складну екологічну ситуацію в області (невирішеність проблем утилізації 
сміття та недостатнє знешкодження токсичних відходів, забруднення водо-
ймищ та річок, зростання рівня шуму та забруднення вихлопними газами 
через збільшення кількості автотранспорту та ін.); 

− наявність тіньового сектора економіки.
У контексті євроінтеграційних устремлінь нашої держави важливе місце по-

сідає просторовий розвиток регіону, особливо в умовах очікуваного реформування 
місцевого самоврядування. Регіональний еколого-економічний простір являє со-
бою систему реально існуючих економічних зв’язків, що постійно розвиваються 
й поглиблюються в процесі взаємопроникнення, взаємного доповнення й забез-
печення еколого-економічної доцільності господарюючих структур, між якими 
існує стійкий територіальний поділ праці. 

Òàáëèöÿ 3

Ï î ð³âí ÿëüí èé àí àë³ç âï ëèâó ðåã³î í àëüí î ¿åêî í î ì ³êè í à çàáðóäí åí í ÿ
í àâêî ëèø í üî ãî ï ðèðî äí î ãî ñåðåäî âèù à *

2002 2003 2004 2005 2006

Âàëî âèé ðåã³î í àëüí èé ï ðî äóêò (ó ô àêòè÷í èõ
ö³í àõ) ì ëí . ãðí . 3549 4201 5947 7430 í . ä.**

Òåì ï ðî ñòó, % – +18 +41 +24 –
Ø ê³äëèâ³ âèêèäè â àòì î ñô åðí å ï î â³òðÿ
ñòàö³î í àðí èì è äæåðåëàì è òà àâòî òðàí ñï î ðòî ì ,
òèñ. ò

61,8 66,7 69,3 70,6 74,0

Òåì ï ðî ñòó, % - +7 +4 +1 +4

* Çà äàí èì è Äåðæàâí î ãî êî ì ³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿í è (Ãî ëî âí å óï ðàâë³í í ÿ ñòàòèñòèêè ó
Æèòî ì èðñüê³é î áëàñò³) [5–6].

** Í åì àº äàí èõ.
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Основними принципами формування еколого-економічного простору можна 
вважати наступні:
− встановлення єдиних правил та вимог щодо екологічно обґрунтованого госпо-

дарювання, яке не призводить до різких змін природно-ресурсного потенціалу, 
а підтримує й підвищує продуктивність природних комплексів чи окремих 
об’єктів, облагороджує їх;

− забезпечення єдиних вимог господарської діяльності, за яких не порушується 
здатність біосистем до самовідтворення, самоочищення й саморегулювання, 
розвиваються та поширюються рекреаційна, оздоровча, й курортна інфра-
структура, поліпшуються естетичні характеристики ландшафтів, умови про-
живання загалом; 

− впровадження єдиних інструментів екологізації природоохоронної діяльності 
(екологічної експертизи, екологічного аудиту, екологічного страхування) в 
контексті забезпечення сталого розвитку регіону;

− провадження єдиної ефективної податкової та бюджетної політики охорони 
навколишнього природного середовища;

− посилення еколого-економічної відповідальності суб’єктів господарювання за 
екодиструктивний вплив реципієнтів на довкілля;

− відтворення збалансованої системи природокористування та екологізації тех-
нологій у промисловості, сільському господарстві, енергетиці, будівництві на 
транспорті.
Таким чином, трансформація національної економіки та забезпечення пози-

тивної динаміки продуктивних сил України потребують подальшої оптимізації 
та поступової гармонізації природно-ресурсного, науково-технічного та еколого-
економічного потенціалів в єдину систему цінностей стратегічних пріоритетів 
нашої держави.
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Виленчук А. Н. Проблемы формирования эколого-экономического пространства в 
контексте регионального развития.

Освåщåíы прîбëåìы фîрìирîвàíия эêîëîãî-эêîíîìичåсêîãî прîстрàíствà,  
исхîдя из иíтåрåсîв рåãиîíàëüíîãî рàзвития. Иссëåдîвàíы эêîëîãичåсêиå 
прîбëåìы Житîìирсêîй îбëàсти,   à тàêжå выявëåíы истîчíиêи тåхíîãåííîй и 
àíтрîпîãåííîй íàãрузêи íà эëåìåíты îêружàющåй срåды. Прîвåдåí срàвíитåëüíый 
àíàëиз рàзвития вàëîвîãî рåãиîíàëüíîãî прîдуêтà с ìàсштàбàìи зàãрязíåíия 
вîздушíîãî бàссåйíà îбëàсти. Обîсíîвàíы прåдëîжåíия рàзвития рåãиîíàëüíîãî 
эêîëîãî-эêîíîìичåсêîãî прîстрàíствà,  в êîтîрîì дîëжíы бытü ãàрìîíизирîвàíы 
сîциî-,  эêîëîãî-эêîíîìичåсêиå прîбëåìы тåрритîрий. 
Кëючåвыå сëîвà: рåãиîí,  эêîëîãî-эêîíîìичåсêîå прîстрàíствî,  прîстрàíствåííîå 
рåãиîíàëüíîå рàзвитиå,   эêîíîìичåсêий рîст,   эêîëîãичåсêàя бåзîпàсíîстü,   
истîчíиêи зàãрязíåíия,   îпàсíыå îтхîды. 

Vilenchuk O. M. The Problems of Forming Ecological-and-Economic Space in the Context 
of Regional Development.

The problems of forming ecological-and-economic space are elucidated proceeding from 
the interests of regional development. Some ecological problems of Zhytomyr region have 
been studied and sources of anthropogenic loading on the environment have been found. 
The comparative analysis of gross regional development with regard to the rates of the 
region’s airspace pollution has been conducted. The paper substantiates the suggestions 
concerning the product of the regional ecological-and-economic space in which socio,  
economic and ecological problems of territories are to be harmonized.
Key words: region,   ecological-and-economic space,   regional development,   economic 
growth,  ecological,   safety,   sources of pollution,   hazardous wastes.
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Я. С. Витвицüêий 

Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу  
(на прикладі Західного нафтогазоносного регіону України) 

Встàíîвëåíî íàйвàжëив³ш³ рåíтîутвîрююч³ фàêтîри,  зàëåжíî в³д яêих пîвиííà 
зд³йсíювàтисü дифåрåíц³àц³я рåíтíих пëàтåж³в п³д чàс видîбутêу íàфти ³ ãàзу. 
Пîдàíî їх дåтàëüíу хàрàêтåристиêу,  îбґруíтîвàíî ìåтîдиêу ê³ëüê³сíîãî виì³ру,  
à тàêîж ìåтîдîëîã³ю визíàчåííя вåëичиíи рåíтíих пëàтåж³в з врàхувàííяì 
встàíîвëåíих фàêтîр³в íà будü-яêîìу рîдîвищ³ íàфти чи ãàзу. 
Кëючîв³ сëîвà: íàфтîãàзîвидîбувàííя,  рåíтîутвîрююч³ фàêтîри,  дифåрåíц³àц³я,  
рåíтí³ пëàтåж³.

1 Перехід до ринкової економіки, формування нових економічних, фінансо-
вих і правових відносин визначили необхідність наукового вивчення існуючих 
закономірностей при встановленні механізму вилучення та розподілу рентних 
платежів з видобування природних ресурсів [1]. Особливо важливим є вирішення 
цієї проблеми у сфері нафтогазовидобування, оскільки саме ці природні ресурси 
на даний час є основними в енергетичному забезпеченні України. 
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