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СКЛАДОВІ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Адаменко А.В.,  

здобувач вищої освіти ОС Бакалавр  

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Науковий керівник: Кононенко Ж.А., к.е.н., доцент 

 

У нашій країні становлення економіки природокористування формується 

відносно нещодавно. При дослідженні факторів впливу економічних 

взаємовідносин людини з навколишнім середовищем дана галузь економіки 

орієнтується на безпосередньо виробничі відносини між останніми. В даному 

випадку, такі відносини, що виникають у процесі взаємодії дають можливість 

встановити зміст раціонального та ефективного використання природних 

ресурсів.  

Основними завданнями економіки природокористування є дослідження 

економічних законів та використання природничих ресурсів. Головним 

споживачем виступає людське суспільство із завданням задовольнити свої 

потреби. Всі елементи цієї системи взаємозалежні і визначають один одного. 

Кількість кожного населення залежить від умов існування та тієї кількості 

споживчих ресурсів. Система має функцію самовідтворення та 

саморегулювання за наявністю, необхідних для її відтворення матеріалів. Але є 

один нюанс, що потребує можливості  споживати відходи у середині системи, 

що убезпечує її рівновагу. 

 

 
Рис. 1. Складові раціонального природокористування 

 

Біологічна система, доволі самостійна. Адже вона сама себе підтримує, 

чим сприяє забезпеченню власної рівноваги за будь-яких умов та відношення із 
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природою [3]. Головним предметом та проблемою дослідження є еколого-

економічні відносини та їх наслідки. Вони виникають  у процесі виробництва та 

відтворення ресурсів. Одним із об’єктів економіки природокористування 

виступає екологічна система та її виробничий характер. Промислове 

виробництво не має замкнутого характеру, так як – це відкрита система, яка 

охоплює основний сектор вивчення природокористування. До нього входять 

:маси природничих сировинних матеріалів, будівельні матеріали, 

сільськогосподарська і лісова сировина, повітря та вода [2]. 

Економіка природокористування охоплює дві групи зв'язаних, між собою 

проблем: найефективніше використання необхідних у виробництві та 

споживанні ресурсів, та передбачення і ліквідування забрудненості 

навколишнього середовища. Але для усунення таких потреб потрібно 

зауважити, що вони стосуються громадських, особистих, виробничих і 

споживчих потреб. 

Існує загальний закон діалектики, що перетворює кількісні зміни в якісні. 

Вони є наслідком нагромадження кількісних змін. Якщо ігнорувати цей 

принцип, то наслідки можуть бути катастрофічні. І з часом всі відновлювані 

ресурси перетворяться у не відновлювані, а невичерпні у вичерпні [1]. Учені 

вже давно зрозуміли, що природа вже не в стані самостійно забезпечувати 

нормальні умови для розвитку життя на Землі. Основна задача людини – це, 

якнайкраще та якнайшвидше допомогти навколишньому середовищі 

відновитися. Так як немає ефективних заходів охорони природи, то дії людства 

– це єдиний вихід, щоб ще більше не порушити гармонію між суспільством і 

природою [2]. 

На сьогодні нашим найбільшим пріоритетом повинен бути саме 

екологічний критерій. Адже судячи із нашого досвіду з Чорнобильською АЕС, 

ми повинні цінувати все навколишнє середовище у якому перебуваємо. 

Відносно цього зробимо висновок, що навіть якщо господарське рішення не 

відповідає соціальним цілям і вимогам, то, воно не повинне бути прийняте 

незалежно від економічного ефекту [1]. 
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