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П р о б л е м и 
 т е р и т о р і а л ь н о г о   р о з в и т к у

ÓÄК 332.142.6:658 

Л.Г. Мельник, І.Б. Дегтярьова

Уðàхóâàííÿ åêñòåðíàëüíèх åôåêò³â ï³äïðèєìñòâ ïðè åêîëîãî-
åêîíîì³÷íîìó îáґðóíòóâàíí³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó 

Розглянуто проблеми урахування як позитивних, так і негативних екстернальних ефектів 
суб’єктів господарювання. Це створює передумови підвищення еколого-економічної ефективнос-
ті господарських рішень іще на стадії їх планування за рахунок встановлення реальної адрес-
ності виникнення як позитивних, так і негативних екстернальних ефектів за економічними 
суб’єктами, що їх спричинюють. Урахування екстернальних ефектів дасть змогу ефективного 
еколого-економічного обґрунтування господарських рішень щодо регіонального соціального, еко-
логічного та економічного розвитку. Це своєю чергою забезпечить підвищення ефективності 
функціонування регіональних еколого-економічних систем.
Ключові слова: екстернальний ефект, інтернальний ефект.1  

Вïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóëè íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ 
ç ïèòàíü ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ åêîëîãî-
åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì (ÅÅÑ). Çàãîñòðåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ó ðåã³îíàõ ñòâîðþº 
óìîâè, çà ÿêèõ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàíè çàêîíîäàâ÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè, ³íø³ ëàíêè ñóñï³ëüñòâà çìóøåí³ ïåðåéòè äî íîâèõ ïðèíöèï³â âçàºìîä³¿ ì³æ 
ó÷àñíèêàìè åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî-ãàðìîí³éíèõ 
â³äíîñèí, ùî â³äïîâ³äàëè á êðèòåð³ÿì ñò³éêîãî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó. 

Äîñë³äæåííþ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ â³ò÷èçíÿíèõ ³ 
çàðóá³æíèõ â÷åíèõ ³ íàóêîâö³â ëüâ³âñüêî¿, ëóãàíñüêî¿, ñóìñüêî¿, îäåñüêî¿ øê³ë, 
³íñòèòóö³é Ìîñêâè, ЦÅÌІ, ÌÄÓ, Ìîñêîâñüêîãî ³íñòèòóòó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà 
³ì. Г.В. Ïëåõàíîâà òà ³í. 

Íàðàç³ åêñòåðíàëüí³ åôåêòè â³ä ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â ÿê íà 
ðåã³îíàëüíîìó, òàê ³ íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ ïðàêòè÷íî íå âðàõîâóþòüñÿ. Äëÿ 
ï³äâèùåííÿ ñòóïåíÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ãîñïîäàðñüêèõ ð³øåíü ùîäî ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó àâòîðè ïðîïîíóþòü êîðèãóâàòè ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷íèõ 
ñóá’ºêò³â ç óðàõóâàííÿì âåëè÷èíè çàçíà÷åíèõ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â.

Еколого-економічні фактори в системі регіонального розвитку. Óðàõó-
âàííÿ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â ñòâîðþº ïåðåäóìîâè ï³äâèùåííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íî¿ 
åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêèõ ð³øåíü ³ùå íà ñòàä³¿ ¿õ ïëàíóâàííÿ çà ðàõóíîê 
âñòàíîâëåííÿ ðåàëüíî¿ àäðåñíîñò³ âèíèêíåííÿ ÿê ïîçèòèâíèõ, òàê ³ íåãàòèâíèõ 
åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â çà åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè, ùî ¿õ ñïðè÷èíþþòü.

Óðàõóâàííÿ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â ïðè îá´ðóíòóâàíí³ ðåã³îíàëüíèõ ïëàí³â 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íàéá³ëüø åôåêòèâí³ 
òà åêîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâ³ ïðîåêòè. Цå ñòâîðþº ïåðåäóìîâè ñò³éêîãî ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó. 

Íàðàç³ çàçíà÷åí³ äîñë³äæåííÿ óìîâíî ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâà âèäè: íàïðà-
öþâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç îö³íêîþ åêñòåðíàëüíèõ åôåê ò³â íåãàòèâíîãî õà ðàê òåðó, òà 
ðîáîòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îö³íêîþ åêñòåðíàëüíèõ åôåê ò³â ïîçèòèâíîãî õàðàê òåðó. Óìîâíà 
ñõåìà ôîðìóâàííÿ åêñòåðíàë³é ïîäàíà íà ðèñ. 1.

Åêñòåðíàëüí³ åôåêòè ìîæíà äè ôåðåí ö³þâàòè íà äâ³ ÷àñòèíè: îäíà ç íèõ 
ðåàë³çóºòüñÿ íà ðåã³îíàëüíîìó (ëîêàëüíîìó) ð³âí³ ³ «â³ä÷óâàºòüñÿ» ÷åðåç çì³íó âèòðàò 
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òà/÷è ðåçóëüòàò³â 
ãîñïî äàðþâàííÿ ô³-
íàí ñîâèìè ñèñ òå ìà-
ìè ñóá’ºêò³â ãîñ ïî-
äàðþâàííÿ, ÿê³ ðîç-
òàøîâàí³ áåç ïîñåðåäíüî 
íà òå ðèòîð³ÿõ, ùî 
ïðè ëÿãàþòü äî äà-
íîãî ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ. Äðóãà 
÷àñòèíà åêñòåðíàëüíèõ 
åôåêò³â ðåàë³çóºòüñÿ 
ïîçà ìåæàìè òåðèòîð³é, 
íà ÿêèõ ðîçì³ùåíå 
äàíå ï³äïðèºìñòâî. 

Íà îñíîâ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ åêñòåðíàëüíèõ òà ³íòåðíàëüíèõ åôåêò³â ìîæóòü 
áóòè ðîçðàõîâàí³ êîðèãóâàëüí³ ï³äâèùóâàëüí³ òà çíèæóâàëüí³ êîåô³ö³ºíòè çà 
âèäàìè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñíîâó ðîçðàõóíêó êîðèãóâàëüíèõ êîåô³ö³ºíò³â 
çà îêðåìèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ ñòàíîâèòü ñï³ââ³äíîøåííÿ ³íòåðíàëüíèõ òà 
åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â, ùî ìîæå áóòè âèçíà÷åíî çà ôîðìóëîþ 

 Vін × k = Vін + Vек   (1)

òà 

  
 (2)

äå Vін  –  інтернальний  результат  економічного  суб’єкта  (виду  діяльності), 
ãðîø. îä.

 Vек  –  åêñòåðíàëüí³ åôåêòè, ùî âèíèêàþòü âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ äàíîãî ñóá’ºêòà 
(âèäó ä³ÿëüíîñò³) â ³íøèõ ñóá’ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, ãðîø. îä.; 

 k   –  коефіцієнт коригування інтернального результату для розрахунку 
ñèíåðãåòè÷íîãî åôåêòó ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ç óðàõóâàííÿì åê-
ñòåðíàëüíèõ åôåêò³â.

Оö³íêà åêñòåðíàëüíèх åôåêò³â íåãàòèâíîãî хàðàêòåðó. Ðîáîòè ùîäî îö³íêè 
åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â íåãàòèâíîãî õàðàêòåðó ïîâ’ÿçàí³ ãîëîâíèì ÷èíîì ³ç 
îö³íêîþ åêîíîì³÷íîãî çáèòêó â³ä íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â âïëèâó àíòðîïîãåííî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íà êîìïîíåíòè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. В³ò÷èçíÿíèé åòàï çàçíà÷åíèõ 
äîñë³äæåíü ïîâ’ÿçàíèé â îñíîâíîìó ç áàãàòîð³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ íàóêîâî¿ øêîëè 
ñóìñüêèõ åêîíîì³ñò³â ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà Î.Ф. Бàëàöüêîãî. Òåîðåòè÷íîþ 
îñíîâîþ äëÿ öèõ äîñë³äæåíü ñòàëè íàóêîâ³ ðîáîòè â÷åíèõ Цåíòðàëüíîãî 
åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íîãî ³íñòèòóòó â ì. Ìîñêâ³. Вàãîìèé âíåñîê òàêîæ çðîáèëè 
â÷åí³ Ëóãàíñüêà, Кèºâà, Îäåñè, Ëüâîâà ³ Äîíåöüêà. Ñó÷àñíèì åòàïîì äîñë³äæåíü 
ìîæíà ââàæàòè êîìïëåêñíó ðîáîòó ç îö³íêè åêîëîã³÷íèõ âòðàò ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà 
íàö³îíàëüíîãî äîõîäó Óêðà¿íè. Аâòîðñüê³ ðîçðàõóíêè êîðèãóâàëüíèõ êîåô³ö³ºíò³â 
здійснювалися за допомогою методу «витрати–випуск», що базується на відомій 
ìîäåë³ âðàõóâàííÿ ì³æãàëóçåâîãî áàëàíñó В. Ëåîíòüºâà [1]. 

Аâòîðè ðîçðàõóâàëè ïîêàçíèêè ñåðåäíüîð³÷íèõ ïèòîìèõ åêîëîã³÷íèõ 
çáèòê³â äëÿ ïåð³îäó 2005-2007 ðð. Çàçíà÷åí³ ïîêàçíèêè ôàêòè÷íî ìîæíà 
ââàæàòè âåëè÷èíîþ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â, ÿê³ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ äî âåëè÷èíè 
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 Таблиця 1 

Значення знижувальних коригувальних коефіцієнтів за видами діяльності 

Рівень реалізації 
екстерналій Вид економічної діяльності регіональ-

ний 
макроеко-
номічний 

Знижуваль-
ний 

коефіцієнт 

1.  Сільське господарство, мисливство 0,96 0,04 0,95-1,00 
2.  Рибне господарство 0,90 0,10 0,61-0,74 
3.  Видобування вугілля і торфу 0,69 0,31 0,65-0,75 
4.  Видобування вуглеводнів 0,88 0,12 0,91-0,95 
5.  Видобування неенергетичних матеріалів 0,80 0,20 0,71-0,78 
6.  Харчова промисловість 0,96 0,04 0,98-0,99 
7.  Текстильна та шкіряна промисловість 0,93 0,07 0,94-0,96 
8.  Деревообробна і целюлозна 

промисловість, видавнича справа 0,92 0,08 0,96-0,98 

9.  Виробництво коксопродуктів, 
нафтоперероблення 0,83 0,17 0,91-0,94 

10.  Хімічне виробництво, гумові та 
пластмасові вироби 0,85 0,15 0,94-0,96 

11.  Виробництво інших неметалевих 
мінеральних продуктів 0,83 0,17 0,91-0,94 

12.  Металургія та оброблення металу 0,82 0,18 0,85-0,90 
13.  Виробництво машин та устаткування 0,88 0,12 0,96-0,98 
14.  Інші види виробництва 0,90 0,10 0,93-0,96 
15.  Електроенергетика газо- тепло-, 

водопостачання 0,79 0,21 0,50-0,65 

16.  Будівництво 0,90 0,10 0,98-0,99 
17.  Торгівля 0,94 0,06 0,93-0,94 
18.  Транспорт 0,84 0,16 0,94-0,97 
19.  Операції з нерухомістю, здавання під 

найм, послуги юридичним особам 0,83 0,17 0,97-0,98 

20.  Охорона здоров’я 0,91 0,09 0,99-1,00 
 

³íòåðíàëüíèõ åôåêò³â (äîäàíà âàðò³ñòü çà äàíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³) çà îêðåìèìè 
âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ ñòàíîâëÿòü îñíîâó ðîçðàõóíêó çíèæóâàëüíèõ êîðèãóâàëüíèõ 
êîåô³ö³ºíò³â (ôîðìóëà 3). Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî åêñòåðíàëüíèé åôåêò 
ñòàíîâèòü â³äïîâ³äíî äî ³íòåðíàëüíîãî åôåêòó â³ä’ºìíó âåëè÷èíó, ôîðìóëà 2, çà 
ÿêîþ ðîçðàõîâóºòüñÿ çíà÷åííÿ êîðèãóâàëüíîãî êîåô³ö³ºíòà, íàáèðàº âèãëÿäó: 

 , 
 (3)

äå kнег  –  коригувальний коефіцієнт для урахування негативних синергетичних 
åôåêò³â;

  
–  співвідношення абсолютної величини екстернальних та інтернальних 

åôåêò³â. 

Îñòàííþ âåëè÷èíó ìîæíà òàêîæ íàçâàòè ñï³ââ³äíîøåííÿì ïèòîìèõ çáèòê³â 
äî îäèíèö³ ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ çà äàíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³. Íà îñíîâ³ 
çàçíà÷åíî¿ âåëè÷èíè áóëî ðîçðàõîâàíî çíà÷åííÿ çíèæóâàëüíîãî êîåô³ö³ºíòà 

Урахування екстернальних ефектів підприємств
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 Таблиця 2 

Екстернальні ефекти лісоведення  

Екстернальні ефекти Коефіцієнт врахування 
екстернальних ефектів 

Побічна продукція (плоди, ягоди, горіхи, гриби) 0,30 
Додаткова продукція (живиця, сірка, соки, луб, смоли) 1,12 
Рекреаційні та водоохоронні властивості лісу 0,74 
Атмосфероочищувальні, грутнозахисні, 
киснеутворювальні, кліматорегулювальні, та ін. 

2,00 

Рекультиваційні функції 0,03 
Разом 4,19 

 (ñòîâï÷èê 4, òàáë. 1). Ó ñòîâï÷èêàõ 2 ³ 3 òàáë. 1 ïîêàçàíî çíà÷åííÿ çàçíà÷åíîãî 
êîåô³ö³ºíòà â³äïîâ³äíî íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ òà íà ìàêðîåêîíîì³÷íîìó ð³âí³. 

Ïåâíèì íåäîë³êîì îòðèìàíèõ ïîêàçíèê³â ïîòð³áíî ââàæàòè ¿õ óêðóïíåíèé 
õàðàêòåð. 

Оцінка екстернальних ефектів позитивного характеру. В çàçíà÷åíîìó 
íàïðÿì³ íå ³ñíóº ñèñòåìíèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ á äàâàëè çìîãó ñêîðèñòàòèñÿ íèìè 
òàêîþ ì³ðîþ, ÿê ó âèïàäêó îö³íêè çíèæóâàëüíèõ êîðèãóâàëüíèõ êîåô³ö³ºíò³â. 
Ðàçîì ç òèì ³ñíóþòü äîñë³äæåííÿ çà îêðåìèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ äîçâîëÿþòü 
âèéòè íà ê³ëüê³ñíó îö³íêó ñï³ââ³äíîøåííÿ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â ïîçèòèâíîãî 
õàðàêòåðó òà ¿õ ³íòåðíàëüí³ ðåçóëüòàòè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ôðàãìåíòàðíèé ³ 
áàãàòî â ÷îìó íåîäíîð³äíèé õàðàêòåð îòðèìàíèõ îö³íîê íå äîçâîëÿº àâòîðàì 
çðîáèòè íîâ³ ñèñòåìí³ óçàãàëüíåííÿ, ÿê³ á äîçâîëÿëè âèéòè íà ð³âåíü àáñîëþòíèõ 
îö³íîê. Ðàçîì ³ç òèì ìîæíà âïåâíåíî ãîâîðèòè, ùî îòðèìàí³ â³äíîñí³ îö³íêè, ùî 
ïîêàçóþòü ñï³ââ³äíîøåííÿ îêðåìèõ âèä³â åôåêò³â, ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ 
ÿê îð³ºíòèðí³ óêðóïíåí³ ïîêàçíèêè. 

Аíàë³òè÷íèé îãëÿä, ïðîâåäåíèé àâòîðàìè, äàâ çìîãó ñôîðìóâàòè ïåðåë³ê 
âèä³â ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíåííÿ ÿêèõ ïîòåíö³éíî ìîæå ïîâ’ÿçóâàòèñÿ ³ç ðåàë³çàö³ºþ 
ïîçèòèâíèõ åêñòåðíàë³é. Цå, çîêðåìà, ë³ñîâåäåííÿ, ë³ñîìåë³îðàö³ÿ, çàïîâ³äàííÿ 
ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â, ðåêðåàö³ÿ, áäæ³ëüíèöòâî, ðåñóðñîçáåðåæåííÿ. 

Лісоведення. Çà îö³íêàìè ïðîôåñîðà Î.Ф. Бàëàöüêîãî, âàðò³ñíå çíà÷åííÿ 
ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ë³ñó (åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â) îð³ºíòîâíî â 5,39 ðàçó 
ïåðåâèùóº âàðò³ñíó îö³íêó ïðîäóêö³¿ äåðåâèíè, ùî îòðèìóºòüñÿ ³ç ë³ñîâèõ 
ìàñèâ³â (³íòåðíàëüíîãî åôåêòó) [6, c. 173]. Îêðåì³ ñêëàäîâ³ çàçíà÷åíîãî ïîêàçíèêà 
ïîäàí³ ó òàáë. 2 [6, c. 171-173].

Çàçíà÷åí³ îö³íêè çá³ãàþòüñÿ ³ç ðåçóëüòàòàìè ³íøèõ äîñë³äæåíü. Хî÷à 
ðåàëüíà îö³íêà âàæëèâèõ ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóþòü ë³ñîâ³ íàñàäæåííÿ, çíà÷íî 
ïåðåâàæàº çàçíà÷åíó âåëè÷èíó [6, ñ. 172].

Бåðó÷è äî óâàãè âèùåíàâåäåíó îö³íêó êîðèñíèõ ôóíêö³é ë³ñó, ñï³ââ³äíîøåííÿ 
екстернальних  ефектів  лісоведення  до  інтернальних  ефектів  4,00–5,00  до  1, 
ìîæíà ââàæàòè, ùî êîðèãóâàëüíèé êîåô³ö³ºíò îö³íêè ñèíåðãåòè÷íèõ åôåêò³â ïî 
даному виду діяльності перебуває в межах 5,00 – 6, 00. 

Лісомеліорація. Óçàãàëüíåí³ îö³íêè ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ åêîíîì³÷íîþ 
îö³íêîþ çàçíà÷åíèõ åêñòåðíàëüíèõ ôóíêö³é ë³ñîñìóã òà åêîíîì³÷íîþ îö³íêîþ 
òîâàðíî¿ äåðåâèíè (ó ðîçðàõóíêó íà 1 ãà), àâòîðè ñêëàëè íà îñíîâ³ êîìïëåêñó 
äîñë³äæåíü çàçíà÷åíèõ øê³ë, óçãîäèâøè ¿õ ç åêñïåðòíèìè îö³íêàìè òàáë. 3 [6, 
c. 171-173]. 

Бåðó÷è äî óâàãè, ùî ì³í³ìàëüíèé ïîð³ã ñï³ââ³äíîøåííÿ âàðò³ñíî¿ îö³íêè 
åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â äî ³íòåðíàëüíèõ ç äàíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ íàáëèæàºòüñÿ 
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 Таблиця 3 

Функції лісомеліоративних заходів  
(посадка лісосмуг) 

Функції Коефіцієнт врахування 
екстернальних ефектів 

Приріст врожаю 0,30 
Рекультиваційні функції 1,24 
Водоохоронні функції 0,74 

Разом 2,28 
 

 Таблиця 4 

Екстернальні та інтернальні ефекти національного парку (на прикладі Переяславльського 
державного природно-історичного національного парку, Російська федерація) 

 Абсолютна сума, млн. дол. США 

Інт�рнальні �ф�кти:  
Ресурси деревини 3,0 
Ресурси питної води  1,7 
Ресурси риби  0,2 
Гриби, ягоди, березовий сік, мед 67,5 
Виробництво сувенірних виробів 12,1 
Підготовка кадрів  0,5 
Рекреаційна діяльність  6,1 

Разом  91,1 

Екст�рнальні �ф�кти:  
Екологічні функції:   
Вигода від здатності природних територій 
національного парку поглинати вуглекислий газ 5,0 

Вигода від збереження гідрологічної зв’язки та 
використання води від р. Нерль 53,0 

Збереження здоров’я населення  3,9 
Разом  61,9 

 

äî 2,5, ³ ìîæíà ââàæàòè, ùî 
êîðèãóâàëüíèé êîåô³ö³ºíò äëÿ 
óðàõóâàííÿ ñèíåðãåòè÷íèõ åôåêò³â 
може бути на рівні 3,50–4,50.

Заповідання природних 
об’єктів. Îö³íèòè åêñòåðíàëüí³ 
åôåêòè â³ä çàïîâ³äàííÿ ïðèðîäíèõ 
îá’ºêò³â ìîæíà òàêîæ íà îñ-
íîâ³ óðàõóâàííÿ ôóíêö³é, ùî 
âè êîíóþòü ë³ñè. Ðîñ³éñüê³ â÷å-
í³ ïðîâåëè âàðò³ñí³ îö³íêè ³íòåð-
íàëüíèõ òà åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â 

Ïåðåÿñëàâëüñüêîãî äåðæàâíîãî ïðèðîäíî-³ñòîðè÷íîãî íàö³îíàëüíîãî ïàðêó [10, ñ. 
166-174]. Çàçíà÷åí³ äàí³ àâòîðè ñèñòåìàòèçóâàëè ó âèãëÿä³ òàáëèö³ 4.

Ó äàíîìó âèïàäêó ìîæíà ðîçðàõóâàòè ñï³ââ³äíîøåííÿ åêñòåðíàëüíèõ òà 
³íòåðíàëüíèõ åôåêò³â, öåé êîåô³ö³ºíò áóäå äîð³âíþâàòè ≈ 0,7, òîä³ ï³äâèùóâàëüíèé 
êîðèãóâàëüíèé êîåô³ö³ºíò ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî íà ð³âí³ 1,70. Цåé êîåô³ö³ºíò 
ïîêàçóº, ùî ðåàëüí³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ çàçíà÷åíîãî ïðèðîäíî-³ñòîðè÷íîãî 
íàö³îíàëüíîãî ïàðêó ó 1,7 ðàçó á³ëüø³ çà ³íòåðíàëüíèé ðåçóëüòàò éîãî ä³ÿëüíîñò³. 

Ó íàö³îíàëüíèõ ïàðêàõ ïîð³âíÿíî ç çàïîâ³äíèêàìè á³ëüøèé îáñÿã 
âíóòð³øíüî¿ ïðîäóêö³¿ çà ðàõóíîê á³ëüøî¿ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Цå îáóìîâëþº çìåíøåííÿ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â. Òîìó êîðèãóâàëüí³ 
êîåô³ö³ºíòè áóäóòü ìåíøèìè äëÿ ïðèðîäíèõ ïàðê³â.

Íà îñíîâ³ âèùåíàâåäåíèõ äîñë³äæåíü ñï³ââ³äíîøåííÿ åêñòåðíàëüíèõ 
åôåêò³â äî ³íòåðíàëüíèõ åôåêò³â ç äàíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ êîëèâàºòüñÿ äëÿ ð³çíèõ 
видів заповідних об’єктів у межах 0,70–2,20 до 1. На підставі öüîãî âåëè÷èíà 
êîðèãóâàëüíîãî êîåô³ö³ºíòà äëÿ îö³íêè ñèíåðãåòè÷íèõ åôåêò³â îö³íþºòüñÿ â 
межах 1,70–3,20.

Урахування екстернальних ефектів підприємств
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Рекреаційна діяльність. Çà îö³íêàìè [11], îçäîðîâ÷èé åôåêò â³ä àêòèâíî¿ 
ðåêðåàö³¿ ïîëÿãàº ó ñêîðî÷åíí³ äí³â òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ ó ñåðåäíüîìó íà 
3,5 äíÿ íà îäíîãî îçäîðîâëåíîãî çà óìîâè â³äïî÷èíêó íà ïðèðîä³ ïðîòÿãîì 20 äí³â. 

Åêñòåðíàëüí³ åôåêòè ðåêðåàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê 
íàðîäíîãîñïîäàðñüê³ åôåêòè â³ä îçäîðîâëåííÿ ðåêðåàíò³â òà âèêîðèñòàííÿ ôóíêö³é 
ðåêðåàö³éíèõ ðåñóðñ³â. Кóðîðòè çàáåçïå÷óþòü 46% ð³÷íîãî åôåêòó [12, c. 154]. В 
ñåðåäíüîìó îäèí äîëàð, âêëàäåíèé ó ðåêðåàö³éíå ãîñïîäàðñòâî, çàáåçïå÷óº 0,2–
0,35 äîë. ùîð³÷íîãî åôåêòó â íàö³îíàëüí³é åêîíîì³ö³ [13, ñ. 152]. Ïðîâåäåí³ ó 
ñâ³é ÷àñ Î.В. Жèâèöüêèì (ì. Îäåñà) äîñë³äæåííÿ äàþòü ï³äñòàâó ãîâîðèòè ïðî 
ïåâí³ îð³ºíòîâàí³ îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ðåêðåàö³éíèõ ñôåð. Òàê, íàïðèêëàä, 
íàðîäíîãîñïîäàðñüêèé åôåêò â³ä îçäîðîâëåííÿ îäíîãî ðåêðåàíòà â ñàíàòîð³¿ ó 
1990-õ ðîêàõ îö³íþâàâñÿ ó 210-220 дол. на рік, а в будинку відпочинку – 130-
140 äîë. íà ð³ê [12, ñ. 153]. Ñï³ââ³äíîøåííÿ åôåêòó ùîäî îçäîðîâëåííÿ îäíîãî 
ðåêðåàíòà â áóäèíêó â³äïî÷èíêó òà ñàíàòîð³¿ ìîæíà ïðèéíÿòè â ìåæàõ 0,62-0,64. 

Çà ï³äðàõóíêàìè ñï³âðîá³òíèê³â Îäåñüêîãî ³íñòèòóòó ðèíêó òà åêîíîì³êî-
åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ÍАÍ Óêðà¿íè, åêîíîì³÷íèé åôåêò â³ä îçäîðîâëåííÿ îäíîãî 
ðåêðåàíòà ñòàíîâèòü 108 äîë. ÑØА, ñîö³àëüíèé åôåêò â³ä îçäîðîâëåííÿ 1 ðåêðåàíòà 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çíèæåíí³ òèì÷àñîâî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ â ñåðåäíüîìó íà 1 ïðàöþþ÷îãî 
6,1 äíÿ íà ð³ê. Ë³êóâàííÿ 1 ìëí. îñ³á ó ñàíàòîð³¿ äàº åêîíîì³÷íèé åôåêò, ÿêèé 
ïåðåâèùóº 121 ìëí. äîë. ÑØА, ùî ñòàíîâèòü 46% ñóìàðíîãî åôåêòó. Îçäîðîâëåííÿ 
îäíîãî ðåêðåàíòà â ñàíàòîð³¿ çàáåçïå÷óº åêîíîì³÷íèé åôåêò, ùî íàáëèæàºòüñÿ äî 
50% витрат на лікування, а в будинках відпочинку – до 30% [14]. 

Вèùåíàâåäåí³ äîñë³äæåííÿ äàþòü ï³äñòàâó ââàæàòè, ùî ñï³ââ³äíîøåííÿ 
ì³æ åêñòåðíàëüíèìè òà ³íòåðíàëüíèìè åôåêòàìè â ðåêðåàö³¿ ìîæíà óêðóïíåíî 
оцінити в межах 0,30–0,50. Це дає можливість оцінити коригувальний коефіцієнт 
для урахування синергетичних ефектів на рівні 1,30–1,50. 

Бджільництво. Вàæëèâèìè åêñòåðíàëüíèìè åôåêòàìè áäæ³ëüíèöòâà º 
ïðèðîñòè âðîæàþ ÿê ðåçóëüòàò çàïèëåííÿ åíòîìîô³ëüíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
êóëüòóð. Çà äàíèìè [18], íàéâèù³ ïðèáóòêè ãàëóç³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ñàìå çà 
ðàõóíîê îïèëåííÿ åíòîìîô³ëüíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, ùî ó 14-19 
ðàç³â á³ëüøå çà ïðèáóòêè ñàìî¿ ãàëóç³ áäæ³ëüíèöòâà. Íà îñíîâ³ ³íôîðìàö³¿, ÿêó 
ç³áðàëè àâòîðè, áóëè ðîçðàõîâàí³ ïîòåíö³éí³ åêñòåðíàëüí³ åôåêòè â³ä îïèëåííÿ 
áäæîëàìè ðîñëèí ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ (òàáë. 5). 

Äðóãèé ñòîâï÷èê òàáëèö³ ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî âðîæàéí³ñòü êóëüòóð ïî 
Ñóìñüê³é îáëàñò³. Çà äàíèìè, íàâåäåíèìè â òàáë. 8, ìîæíà ðîçðàõóâàòè ïîòåíö³àë 
åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â áäæ³ëüíèöòâà â Ñóìñüê³é îáëàñò³. Вàðò³ñí³ ïîêàçíèêè 
ñàìî¿ ïðîäóêö³¿ áäæ³ëüíèöòâà ó â³äïîâ³äíèõ ðîêàõ ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ îö³íþþòüñÿ 
орієнтовно  у  4700–4900  тис.  грн.  Як  бачимо,  співвідношення  екстернального 
òà ³íòåðíàëüíîãî åôåêò³â ñòàíîâèòü 14 äî 1. Вèùåíàâåäåí³ äîñë³äæåííÿ äàþòü 
ï³äñòàâó ââàæàòè, ùî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ åêñòåðíàëüíèìè òà ³íòåðíàëüíèìè 
åôåêòàìè ó áäæ³ëüíèöòâ³ ìîæíà îö³íèòè â ìåæàõ 14-19 äî 1. Òàêèì ÷èíîì, 
âåëè÷èíà êîðèãóâàëüíîãî êîåô³ö³ºíòà äëÿ îö³íêè ñèíåðãåòè÷íîãî åôåêòó ìîæå 
бути оцінена на рівні 15–20. 

Ресурсозбереження. Ç òî÷êè çîðó [20], êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ â åíåðãî- 
òà ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷³ çàõîäè ó 2-3 ðàçè åôåêòèâí³ø³, í³æ ñòâîðåííÿ íîâèõ 
âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé. ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ [21], âèñîêà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà 
òà åêîëîã³÷íà åôåêòèâí³ñòü ðåñóðñîçáåðåæåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðåçóëüòàòàìè 
âïðîâàäæåííÿ ï³ëîòíèõ ïðîåêò³â, íàéá³ëüø ðåçóëüòàòèâí³ ç ÿêèõ ðåàë³çîâàí³ ó 
âîäîêàíàë³çàö³éíîìó ãîñïîäàðñòâ³ ³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ 6-10 êðàòíèì ñêîðî÷åííÿì 
ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ íà 1 ì3 ï³äíÿòî¿ âîäè ïðè òåðì³íàõ îêóïíîñò³ â ìåæàõ 
îäíîãî ì³ñÿöÿ òà åêîíîì³÷íèõ åôåêòàõ, ÿê³ îá÷èñëþþòüñÿ äåñÿòêàìè ³ ñîòíÿìè 
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 Таблиця 5 

Екстернальні ефекти бджільництва  
(на прикладі збільшення врожаю сільгоспкультур у Сумській області) 

Ефект від опилення 
Сільськогосподарсь

ка культура 

Вро-
жайність 
2007 (В) 

ц/га 
% 

Зміна 
врожайності 

(ΔВ) ц/га 

Ціна 
2007 р. 
грн./т 

Потенціал отри-
мання додаткової 

вартості (тис. грн.) 
Ріпак 10,5 25-30 13,125–13,65 2600 3549 
Соняшник 16,8 30-41 23,52-23,69 1899 4499 
Гречка 8,0 41-60 11,28-12,8 1650 2112 
Червона конюшина - 75 - - - 
Люцерна - 50 - - - 
Баштанові культури 188,0 40-58 263,2-297,04 1995  59271 
Плодові - 65 - - - 
Гірчиця - 35-61 - - - 
Технічні культури - 46-67 - - - 
Сади та ягідники 24,8 38-55 34,224-38,44 - - 

Разом     69431 
 

òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØА. Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ñâ³ä÷èòü, ùî ñï³ââ³äíîøåííÿ åêñòåðíàëüíèõ 
òà ³íòåðíàëüíèõ åôåêò³â äëÿ äàíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ ìîæå áóòè îö³íåíèì íà ð³âí³ 
2,00–3,00 до 1. Це дає підставу стверджувати, що коригувальний коефіцієнт для 
урахування синергетичних ефектів може бути прийнятим на рівні 3,00–4,00.

Íà îñíîâ³ îòðèìàíèõ êîðèãóâàëüíèõ êîåô³ö³ºíò³â ïðîâåäåíî àíàë³ç 40 
³íâåñòèö³éíèõ á³çíåñ-ïðîåêò³â Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ íàïðÿì³â 
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ïðîäóêóþòü ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ åêñòåðíàëüí³ 
åôåêòè. Ó ðåçóëüòàò³ àíàë³çó áóëè âèä³ëåí³ ê³ëüêà íàïðÿì³â åêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ïîòåíö³éíî ìîæóòü ñòâîðþâàòè ïîçèòèâí³ åêñòåðíàëüí³ åôåêòè 
ó ðåã³îí³. Цå, çîêðåìà, çåëåíèé òóðèçì (7 ïðîåêò³â), ðåñóðñîçáåðåæåííÿ 
(виробництво біопалива) – 4 проекти та бджільництво (1 проект). 

Çàãàëüíà ñóìà åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â çà çàçíà÷åíèìè ³íâåñòèö³éíèìè 
ïðîåêòàìè ó ãàëóç³ òóðèçìó, ðåñóðñîçáåðåæåííÿ (âèðîáíèöòâî á³îïàëèâà) 
òà áäæ³ëüíèöòâà ç óðàõóâàííÿì íèæíüî¿ ìåæ³ êîðèãóâàëüíèõ êîåô³ö³ºíò³â 
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 72239 òèñ. ãðí. 

Çàãàëüíà ñóìà åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â çà çàçíà÷åíèìè ³íâåñòèö³éíèìè 
ïðîåêòàìè ç óðàõóâàííÿì âåðõíüî¿ ìåæ³ êîðèãóâàëüíèõ êîåô³ö³ºíò³â ñòàíîâèòü 
ïðèáëèçíî 108116 òèñ. ãðí. (òîáòî áëèçüêî 30% â³ä âåëè÷èíè ³íòåðíàëüíèõ 
ðåçóëüòàò³â, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî â ìåæàõ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â 
ñàìèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. 

Åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè (ï³äïðèºìñòâà, 
ðåã³îíó, êðà¿íè) ò³ñíî ïîâ'ÿçàíå ³ç ïðîöåñàìè â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, ç 
ÿêèìè âîíà óòâîðþº ºäèíó åêîëîãî-åêîíîì³÷íó ñèñòåìó. Цå ñòâîðþº îá’ºêòèâíó 
íåîáõ³äí³ñòü îá´ðóíòóâàííÿ êîðîòêîñòðîêîâèõ ³ äîâãîñòðîêîâèõ ñòðàòåã³é 
ðîçâèòêó ðåã³îí³â ç óðàõóâàííÿì ïðÿìèõ (³íòåðíàëüíèõ) ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà íàñë³äê³â ¿õíüîãî âïëèâó (åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â) 
íà ïðèðîäí³ ñèñòåìè. Óðàõóâàííÿ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â ñòâîðþº ïåðåäóìîâè 
ï³äâèùåííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêèõ ð³øåíü ùå íà ñòàä³¿ 
¿õíüîãî ïëàíóâàííÿ çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ ðåàëüíî¿ àäðåñíîñò³ âèíèêíåííÿ, 
ÿê ïîçèòèâíèõ, òàê ³ íåãàòèâíèõ åêñòåðíàëüíèõ åôåêò³â çà åêîíîì³÷íèìè 
ñóá’ºêòàìè, ÿê³ ¿õ âèêëèêàþòü. 
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Мельник Л.Г., Дегтярева И.Б. Учет экстернальных эффектов предприятий при эколого-экономическом 
обосновании регионального развития.

Рассмотрены проблемы учета как позитивных, так и негативных экстернальных эффектов 
субъектов хозяйствования. Это создает предпосылки для повышения эколого-экономической 
эффективности хозяйственных решений еще на стадии их планирования за счет установления 
реальной адресности возникновения как позитивных, так и негативных экстернальных эффектов 
экономических субъектов, которые их создают. Учет экстернальных эффектов даст возможность 
эффективного эколого-экономического обоснования хозяйственных решений по регионального 
социальному, экологическому и экономическому развитию. Это в свою очередь обеспечит повышение 
эффективности функционирования региональных эколого-экономических систем.
Ключевые слова: экстернальный эффект, интернальный эффект.

Melnyk L.H., Dehtiareva I.B. Account of External Effects of Enterprises in Ecological-Economic 
Substantiation of Regional Development.

The problems of account of both positive and negative external effects of economic entities are consid-
ered. It forms preconditions for increase of ecological-economic efficiency of economic decisions on the 
planning stage due to adjustment of real targeting in course of emergence of both positive and negative 
external and internal effects of producing economic agents. Account of external effects enables efficient 
ecological-economic substantiation of economic decisions concerning regional social, ecological and 
economic development, which in its turn provides the increased efficiency of functioning of regional 
ecological-economic systems.
Key words: external effect, internal effect.
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