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У статті на основі авторського теоре-
тико-методичного підходу до формування 
моделі еколого-збалансованого розвитку 
науково обґрунтовано організаційно-еко-
номічний механізм з відповідним інстру-
ментарієм, що ґрунтується на визначених 
принципах побудови механізму, обґрунту-
ванні організаційних інструментів прямої 
дії та економічних інструментів побічної дії 
екологічної спрямованості з урахуванням 
галузевого і територіального підходів до 
збалансування еколого-економічного роз-
витку сільського регіону. Також науково 
обґрунтовано впровадження еколого-зба-
лансованої моделі розвитку сільського 
регіону, яке є можливим лише завдяки впро-
вадженню системи вирішення конфлік-
тів інтересів між природокористувачами 
сільського регіону під час використання 
земельних і водних ресурсів на основі 
впровадження системи важелів і методів 
збалансування економічного розвитку, що 
ґрунтується на теоретичному підході 
комплексного використання ресурсів для 
аграрного сектору.
Ключові слова: еколого-збалансована мо- 
дель, економічний розвиток, аграрний сек-
тор, сільськогосподарське підприємство, 
сільська територія, сільський регіон, орга-
нізаційно-економічний механізм, економічні 
інструменти, організаційні інструменти.

В статье на основе авторского теоретико-
методического подхода к формированию 

модели эколого-сбалансированного разви-
тия научно обоснован организационно-эко-
номический механизм с соответствующим 
инструментарием, основанный на опреде-
ленных принципах построения механизма, 
обосновании организационных инструмен-
тов прямого действия и экономических 
инструментов побочного действия эколо-
гической направленности с учетом отрас-
левого и территориального подходов к 
сбалансированию эколого-экономического раз- 
вития сельского региона. Также научно 
обосновано внедрение эколого-сбалансиро-
ванной модели развития сельского реги-
она, которое является возможным только 
благодаря внедрению системы разрешения 
конфликтов интересов между природополь-
зователями сельского региона при исполь-
зовании земельных и водных ресурсов на 
основе внедрения системы рычагов и мето-
дов сбалансирования экономического разви-
тия, основанной на теоретическом подходе 
комплексного использования ресурсов для 
аграрного сектора.
Ключевые слова: эколого-сбалансирован- 
ная модель, экономическое развитие, аграр-
ный сектор, сельскохозяйственное пред-
приятие, сельская территория, сельский 
регион, организационно-экономический меха- 
низм, экономические инструменты, органи-
зационные инструменты.

The article on the basis of the author’s theoretical and methodological approach to the formation of the model of ecologically balanced development scientifi-
cally substantiates the organizational and economic mechanism with appropriate tools, which are based on certain principles of mechanism construction, 
substantiation of organizational tools of direct action and economic side effects, territorial approaches to balancing the ecological and economic develop-
ment of the rural region. The research was performed through theoretical, methodological and scientific-practical principles of formation and development 
of the model and mechanisms of its implementation. The formation of ecologically balanced economic development of an agricultural enterprise is not only 
an urgent issue, but also a difficult one. The formation of ecologically balanced economic development of an agricultural enterprise is not only an urgent 
issue, but also a difficult one. Establishment of minimum environmental standards for agricultural enterprises, development of programs for the rational use 
of natural resources together with relevant economic indicators is impossible without the integration of environmental constraints in the economic develop-
ment of agricultural enterprises, agricultural sector and rural areas. The introduction of an ecologically balanced model of rural development is scientifically 
substantiated, which is possible only due to the introduction of a system for resolving conflicts of interest between nature users in rural areas when using 
land and water resources based on the introduction of levers and methods of balancing economic development. Resources for the agricultural sector, areas 
of residence of the population – cities and towns, waste accumulation and use of natural resources for recreation. Thus, as a result of research and in order 
to prevent conflicts of interest, a system of levers and methods for resolving possible conflicts has been developed and scientifically substantiated, which 
complement the organizational and economic mechanism of implementing ecologically balanced model of economic development of Kherson rural region.
Key words: ecologically balanced model, economic development, agrarian sector, agricultural enterprise, rural territory, rural region, organizational and 
economic mechanism, economic instruments, organizational instruments.

Постановка проблеми. Після дослідження 
та розроблення авторської еколого-збалансова-
ної моделі економічного розвитку сільського регі-
ону актуальним залишається застосування на 
практиці організаційно-економічного механізму, 
відповідного інструментарію, важелів та методів 
регулювання процесу природокористування та 
охорони навколишнього природного середовища, 
який має забезпечити екологічне збалансування 
економічного розвитку аграрних підприємств, 

аграрного сектору економіки та сільських тери-
торій як невід’ємних складових частин сільського 
регіону. Сталий розвиток передбачає узгодження 
між економічним та соціальним розвитком сус-
пільства й збереженням довкілля за допомогою 
організаційно-економічного механізму реалізації 
еколого-збалансованої моделі економічного роз-
витку Херсонського сільського регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та прикладні аспекти актуальних сьо-
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годні питань вирішення економіко-екологічних 
проблем сільських територій, розвитку збалан-
сованого природокористування, розроблення та 
наукового обґрунтування еколого-збалансованих 
моделей сталого розвитку сільського господар-
ства й сільських територій розглядали В.В. Бара-
новський [1], В.В. Волошин [2], Л.Є. Купінець [3], 
С.І. Мельник [4], Д.Х. Медоуз [5], В.М. Трегобчук 
[7], Т.Ю. Туниця [9], О.І. Фурдичка [10], С.К. Харіч-
ков [11], Є.В. Хлобистов [12] та інші вчені.

Сьогодні відсутні напрацювання науковців 
щодо розроблення моделі збалансування склад-
них соціо-еколого-економічних систем та меха-
нізмів реалізації цих моделей у зоні зрошення 
Південного регіону України. Також необхідно роз-
робити дієвий механізм та інструментарій реалі-
зації напрямів екологічного збалансування еко-
номічного розвитку сільського регіону зрошення. 
Саме невирішеність цих проблем визначила мету 
й завдання наукового дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження формування й розроблення дієвого меха-
нізму та інструментарію щодо реалізації напрямів 
екологічного збалансування економічного розви-
тку сільського регіону зони зрошення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розроблена та науково обґрунтована модель еко-
лого-збалансованого економічного розвитку сіль-
ського регіону повинна відповідати концептуальним 
вимогам, що регламентуються економічними, еко-
логічними програмами розвитку аграрного сектору 
й сільських територій; проєктами запровадження 
екологічно безпечних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур; організаційним 
інструментарієм і напрямами екологізації аграр-
них підприємств та розвитку сільських територій.

Розроблена модель екологічного збалансу-
вання економічного розвитку сільського регіону 
реалізується за допомогою організаційно-еконо-
мічного механізму і відповідного інструментарію, 
а саме організаційного, економічного та еколого-
економічного. Організаційно-економічний меха-
нізм можна розглядати як у широкому розумінні, 
так і в більш вузькому.

Виходячи з широкого розуміння й визначення 
організаційно-економічного механізму, можемо 
сказати, що це система організаційно-економічних 
заходів, які регулюють систему природокористу-
вання та забезпечують охорону навколишнього 
середовища. Механізм розглядається як управ-
ління природокористуванням на різних ієрархіч-
них рівнях відповідно до наявного законодавчо-
нормативного поля.

Якщо ми розглядаємо організаційно-еконо-
мічний механізм конкретного підприємства, то 
інструменти цього механізму мають спеціальний 
характер і пристосовуються до конкретного під-
приємства з конкретними видами його виробничої 

діяльності. Розвиток і діяльність будь-якої галузі 
пов’язані з використанням екологічних послуг, 
тому актуальними є питання екологічної безпеки 
господарської діяльності.

Організаційно-економічний механізм має дві 
складові частини. Організаційна складова час-
тина регулює адміністративну діяльність у сфері 
природокористування та відповідальності за при-
родокористування, а економічна складова час-
тина передбачає економічні інструменти впливу 
на природокористувача. Економічна складова 
частина організаційно-економічного механізму, 
якщо йдеться про вплив господарської діяльності 
на навколишнє середовище, включає економічні 
інструменти екологічного спрямування, а саме 
еколого-економічні інструменти.

Концепція формування організаційно-еконо-
мічного механізму передбачає формування кон-
кретного інструментарію щодо господарської та 
виробничої діяльності підприємств у цій галузі. 
Практичними об’єктами нашого дослідження є 
аграрні підприємства зони зрошення Херсон-
ського сільського регіону, тому для нас є акту-
альним формування відповідного інструментарію 
щодо зниження негативного впливу господарської 
діяльності на навколишнє середовище, природні 
ресурси і людину, а з іншого боку, завданням меха-
нізму є вирішення продовольчої безпеки в регіоні, 
країні та світі. За нераціонального використання 
природних ресурсів і недосконалості техноло-
гій вирощування сільськогосподарських культур, 
нераціонального використання земельних ресур-
сів, зрошувальних систем і зрошувальної води 
вагомим заходом регулювання розвитку галузі є 
скорочення природного базису аграрного сектору 
економіки. При цьому ефективними інструментами 
організаційно-економічного механізму є орендна 
плата за земельні ресурси, регулювання землеко-
ристування, стимулювання консервації деградо-
ваних земель, збільшення експлуатаційних витрат 
на використання зрошувальних систем, прозорий 
механізм формування вартості зрошувальної і 
питної води, штрафи за деградацію земель і нера-
ціональне їх використання.

Застосування стимулюючих інструментів для 
подальшого розвитку аграрного сектору економіки 
передбачає збільшення площі сільськогосподар-
ських земель, збільшення площі земель, що зро-
шуються, збільшення обсягів використання зро-
шувальної води, застосування хімізації, внесення 
органічних і мінеральних добрив. Тут можливі 
умови для виникнення екологічних проблем у зоні 
сільськогосподарської діяльності.

Умовою розроблення ефективного організа-
ційно-економічного механізму є погодження його 
як на вертикальному рівні управління природоко-
ристуванням та охороною навколишнього серед-
овища, так і на рівні аграрного підприємства; на 
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рівні технологічного ланцюга цього підприємства 
під час використання природних ресурсів для 
виробництва сільськогосподарської продукції та 
її реалізації ці рівні не повинні суперечити один 
одному.

Згідно із Законом України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» в Україні роз-
роблені організаційно-адміністративні методи 
управління природокористуванням та охороною 
навколишнього середовища, що має забезпечу-
вати екологічну безпеку в країні та регіонах. Однак 
ефективність дії цих методів бажає бути кращою. 
Якщо йдеться про організаційно-адміністративні 
методи та інструменти, то передбачаємо роботу 
адміністративних менеджерів. Однак досвід регу-
лювання природокористування показує, що вико-
ристання тільки організаційно-адміністративних 
інструментів не є ефективним, тому доповнення 
цих інструментів економічними та еколого-еко-
номічними формує більш ефективний механізм 
регулювання природокористування, екологічної 
безпеки та охорони навколишнього середовища. 
Організаційно-адміністративні інструменти є ін- 
струментами прямої дії, а еколого-економічні – 
інструментами непрямої (побічної) дії.

Економічні та еколого-економічні інструменти 
в системі організаційно-економічного механізму 
тісно пов’язані з адміністративно-правовими 
інструментами. Під час реалізації організаційно-
економічного механізму на державному рівні 
організаційну складову частину забезпечують 
Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 
міністерства і відомства виконавчої влади, регі-
ональна влада та органи місцевого самовряду-
вання. На рівні підприємства такими органами є 
керівництво та система менеджменту на підпри-
ємстві. Всі ці органи, використовуючи організа-
ційні інструменті, адміністративні та правові обме-
ження, застосовують також еколого-економічні та 
економічні інструменти.

До спеціальних державних органів належать 
ці відомства, яка виконують природоохоронну 
функцію. До органів місцевого самоврядування 
належать функції, які прописані у їх статутах і 
закріплені законодавчо. Об’єктами дії організа-
ційно-економічного механізму є як юридичні, так 
і фізичні особи незалежно від виду їх діяльності.

Принципи побудови організаційно-економіч-
ного механізму складають основу формування 
механізму та його інструментарію. Основними 
принципами з огляду на законодавчу базу є плат-
ність використання природних ресурсів; охорона 
навколишнього середовища; модернізація вироб-
ництва; наукове обґрунтування; екологічна без-
пека; оптимальний розрахунок витрат на охорону 
навколишнього середовища; економічна відпові-
дальність; принцип компенсації; баланс між еко-
номічним стимулюванням та економічними санк-

ціями; баланс між матеріальними та моральними 
стимулами; створення екологічних фондів.

Організаційно-економічний механізм управ-
ління охороною навколишнього природного се- 
редовища включає низку інструментів плати 
за використання природних ресурсів; плати за 
забруднення навколишнього природного серед-
овища; плати за розміщення відходів; системи 
адміністративного, правового й організаційного 
забезпечення стимулювання економічної відпові-
дальності; системи екологічних фондів; системи 
екологічного аудиту, страхування, сертифікації і 
стандартизації.

Всі ці групи інструментів організаційно-еко-
номічного механізму об’єднують конкретні види 
впливу на природокористувачів, а також самі є 
системами впливу. Ускладнення економічних від-
носин у системі ринкової економіки приводить  
до вдосконалення вже наявних інструментів і 
появи нових для управління природокористуван-
ням, а також забезпечення ресурсозберігаючого 
природокористування й охорони навколишнього 
середовища.

Плата за природні ресурси (рента) – це плата 
за користування земельними ресурсами, що є 
складовою частиною доходів землекористува-
чів і представлена у вигляді абсолютної ренти у 
державний бюджет. Загалом плата за природні 
ресурси (землю, воду, надра, ліси тощо) має три 
складові частини плати, такі як виплати за право 
користуватись природними ресурсами; плати й 
штрафи за забруднення природного середовища; 
відрахування на відновлення та охорону природ-
них ресурсів. Законодавством України встанов-
лені такі види плати за користування землею, як 
земельний податок, орендна плата, нормативна 
та економічна вартість земельної ділянки сіль-
ськогосподарського призначення.

Система виплат за природні ресурси стала 
основним важелем економічного механізму в сис-
темі охорони навколишнього середовища, регу-
люванні природокористування та забезпечення 
раціонального використання природних ресурсів. 
Однак з часом виникає необхідність удоскона-
лення системи плати за природні ресурси, зараз 
це має відбутися за такими напрямами: враху-
вання рівня інфляції під час визначення ставок 
податків і плати; більш чітке й повне врахування 
галузевих особливостей забруднення навколиш-
нього середовища під час розрахунку плати за 
ресурси; удосконалення системи, що формує 
види забруднювачів навколишнього середовища, 
врахування наявності зрошувальних і дренажних 
систем на сільськогосподарських землях під час 
визначення плати за земельні ресурси, зняття 
мораторію на обіг сільськогосподарських земель, 
запровадження рентного підходу у сфері водоко-
ристування.
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Економічне стимулювання є складовою части-
ною організаційно-економічного механізму і має 
велике значення для забезпечення раціональ-
ного природокористування, охорони навколиш-
нього середовища та екологічної безпеки в про-
цесі господарської діяльності. Без використання 
економічного та еколого-економічного інструмен-
тарію забезпечити виконання організаційно-адмі-
ністративних і правових інструментів неможливо. 
Останнім часом стимулюванню приділяється все 
більше уваги й значення, оскільки тільки адмі-
ністративними санкціями неможливо охороняти 
навколишнє природне середовище.

Економічні інструменти забезпечують (за допо-
могою важелів) досягнення цілей державної полі-
тики у сфері використання, відновлення, охорони 
природно-ресурсного потенціалу та природних 
об’єктів. Застосування державними органами ви- 
конавчої влади ринкових інструментів в межах 
визначених повноважень та адміністративно-
управлінських функцій, які реалізуються за допо-
могою умов і стимулів в системі природокористу-
вання, є актуальним під час здійснення державної 
екологічної політики.

Для формування організаційно-економічного 
механізму визначаємо групи інструментів, які 
забезпечують організаційну та економічну скла-
дові частини з екологічним спрямуванням. Групи 
інструментів, які мають пряму дію на об’єкт при-
родокористування, – це організаційні інструменти, 
що поділяються на адміністративно-правові й 
законодавчі. До адміністративно-правових нале-
жать інституціональне регулювання природоко-
ристування; раціональне природокористування; 
відповідальність; повернення збитків за нераці-
онального природокористування; ефективність 
природодоохоронної діяльності для наповнення 
державного бюджету; екологічні фонди. До зако-
нодавчих належать стандарти, закони, постанови, 
державні кадастри, норми, нормативи, дозволи, 
заборони, ліміти і ліцензії. Економічні інструменти 
екологічної спрямованості мають побічну дію і 
поділяються на такі групи: стимулюючі, інстру-
менти відповідальності та інструменти підтримки. 
До інструментів стимулюючих належать плата 
(штрафи) за негативний вплив на навколишнє 
природне середовище; ліміти на викиди й скиди 
забруднюючих речовин і мікроорганізмів; ліміти на 
розміщення відходів виробництва; податкові пільги 
під час запровадження ресурсозберігаючих техно-
логій, використання вторинної сировини та пере-
робки відходів виробництва; податкові пільги під 
час використання відновлюваних джерел енергії; 
екологічні експерти проєктів; екологічні відносини 
та погодження; компенсаційні виплати; екологічні 
фонди; платежі (штрафи); пільгове оподаткування 
і кредитування підприємств; оцінювання впливу 
господарської діяльності на навколишнє природне 

середовище; підтримка інноваційної діяльності; 
прогнозування розвитку соціо-еколого-економіч-
ної системи; програми та гранти у сфері охорони 
навколишнього середовища; аукціони природних 
ресурсів.

Сутність підвищення норм амортизації осно-
вних виробничих природоохоронних фондів поля-
гає в тому, щоби швидше окупити природоохоронні 
споруди й мати можливість замінити їх на більш 
інноваційні, отже, самим спряти впровадженню 
досягнень науково-технічного прогресу. Однак в 
умовах економічної кризи та підвищеної прогресу-
ючої інфляції ці заходи не є ефективними, оскільки 
кількість фінансових ресурсів, які накопичуються в 
процесі підвищеної амортизації, не можуть забез-
печити оновлення основних природоохоронних 
споруд. Саме тому в Україні амортизаційний фонд 
практично не впливає на фінансування природо-
охоронної діяльності. Необхідно відзначити, що 
цілісної системи пільг щодо стимулювання раціо-
нального природокористування й охорони навко-
лишнього середовища в Україні немає. Екологічне 
законодавство як інструмент прямої дії потребує 
подальшого розвитку та вдосконалення.

До інструментів відповідальності належать 
адміністративна відповідальність; повернення 
збитків, нанесених навколишньому середовищу, 
у державний, регіональний та місцевий бюджети. 
До групи інструментів підтримки раціонального 
природокористування належать екологічний ме- 
неджмент; екологічний маркетинг; екологічний 
аудит; сертифікація і стандартизація продукції; 
екологічне страхування ризиків господарської 
діяльності.

Економічний механізм включає інструменти 
державного управління природокористуванням; 
повноваження державних органів виконавчої 
влади; адміністративно-управлінські функції дер- 
жавних органів. Інструменти державного управ-
ління спрямовані на інституціональне регулю-
вання природокористування, раціональність ви- 
користання природних ресурсів, відповідальність і 
повернення збитків за результати нераціонального 
природокористування, ефективність природоко-
ристування для наповнення державного бюджету.

Інструменти економічної групи спрямовані на 
стимулювання раціонального використання при-
родних ресурсів, економічну відповідальність при-
родокористувача, залучення приватних інвестицій 
в охорону навколишнього середовища, підтримку 
підприємницької діяльності та протидію корупції. 
Економічні інструменти регулюють відносини у 
системі «державні органи влади – суб’єкти при-
родокористування – об’єкти природокористування 
(природні ресурси, навколишнє природне сере-
довище)».

Інструменти відповідальності включають адмі-
ністративні (адміністративна відповідальність за 
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порушення законодавства й нормативів), правові 
(повернення збитків у державні, регіональні та міс-
цеві бюджети).

Адміністративні інструменти є достатньо впли-
вовою групою інструментів на систему природоко-
ристування. Найбільш ефективно ці інструменти 
працюють, коли держава володіє всіма природ-
ними ресурсами і є природним монополістом. За 
таких умов адміністративні інструменти без засто-
сування економічних можуть ефективно впли-
вати на раціональність природокористування й 
охорону навколишнього середовища. Основними 
інструментами адміністративного впливу на при-
родокористувачів є стандарти, нормативи, закони, 
постанови, дозволи й заборони, обмеження, ліміти 
та інспектування діяльності природокористувачів. 
Найбільш значущим інструментом у системі адмі-
ністративного регулювання є стандарт (норматив), 
який передбачає визначення і встановлення єди-
них і обов’язкових для всіх об’єктів природокорис-
тування екологічних норм і вимог.

В економічно розвинених країнах плати на нор-
мативне забруднення навколишнього середовища 
за користування природними ресурсами належать 
до собівартості виробленої продукції, а штрафні 
санкції, збитки, плата за понадлімітне забруднення 
навколишнього середовища є економічними санк-
ціями за рахунок прибутку підприємств і залиша-
ються на підприємстві, що є умовою вжиття захо-
дів з охорони навколишнього середовища. Бажано 
було би ввести такий інструмент в Україні.

Інструменти підтримки підприємницької діяль-
ності природокористувачів – це екологічний аудит, 
екологічне страхування, екологічна стандартиза-
ція і сертифікація, охорона природних об’єктів та 
відтворення природних ресурсів. Новими інстру-
ментами організаційно-економічного механізму 
є екологічна сертифікації та екологічний аудит. 
Екологічна сертифікація передбачає засвідчення 
ступеня відповідності екологічним вимогам облад-
нання, технологій і продукції, а також підприємства 
загалом та його діяльності зокрема. Сертифіка-
ція виконує функцію контролю. Екологічне стра-
хування як інструмент організаційно-економіч-
ного механізму – це страхова відповідальність за 
збитки, які нанесені навколишньому природному 
середовищу та здоров’ю людей. Виробнича діяль-
ність аграрних підприємств та будь-яких інших 
наносить той чи інший збиток природному серед-
овищу, а потім і здоров’ю людей, тих, хто працює 
на підприємстві, і тих, хто проживає поруч із під-
приємством.

Необхідним організаційним забезпеченням 
раціонального природокористування є інформа-
ційна база про стан та охорону навколишнього 
середовища. Статистика у системі інформаційного 
забезпечення відіграє важливу роль. Однак вплив 
виробництв на навколишнє природне середовище 

не знаходить поки що адекватного відображення у 
статистичній звітності.

Важливими складовими частинами організа-
ційно-економічного механізму є система управ-
ління та організаційна структура управління навко-
лишнім середовищем і природокористуванням. 
Управління природокористуванням – це діяль-
ність держави з організації раціонального приро-
докористування, відновлення природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного середовища, 
а також із забезпечення виконання екологічних 
вимог природокористувачами. Механізм управ-
ління природокористуванням включає інстру-
менти, методи, функції та організаційну структуру.

Інструменти управління природокористуван-
ням включають методи впливу на поведінку й 
діяльність об’єктів природокористування задля 
забезпечення раціонального природокористу-
вання та охорони навколишнього середовища.

Основними методами впливу є адміністративні 
(командно-розпоряджувальні), які обумовлені 
можливістю державного примусу; економічні, які 
створюють безпосередньо матеріальну зацікавле-
ність суб’єктів господарювання у вжитті необхідних 
екологічних заходів, рішень органів управління у 
сфері природокористування; соціально-психоло-
гічні, або методи морального стимулювання, які 
реалізуються за допомогою інструментів як заохо-
чення, так і дії на порушника.

Метою створення екологічних фондів є фор-
мування незалежного від державного бюджету 
централізованого джерела фінансування приро-
доохоронних заходів, які доповнюють державний 
бюджет. Екологічні фонди можуть слугувати тео-
ретично одними з основних джерел фінансування 
екологічних програм у ситуаціях, коли держава 
з тих чи інших причин не бере активної участі у 
фінансовому забезпеченні екологічної безпеки та 
охорони навколишнього природного середовища. 
Екологічні фонди формуються за рахунок плати за 
забруднення навколишнього середовища, яка має 
такі дві складові частини: плата за нормативне 
забруднення й плата за позанормативне забруд-
нення природних ресурсів.

Для реалізації моделі еколого-збалансованого 
розвитку сільського регіону сформовано організа-
ційно-економічний механізм та визначено відпо-
відні інструменті, які забезпечують організаційну та 
економічну складові частини з екологічним спря-
муванням. Групи інструментів, які мають пряму дію 
на об’єкт природокористування, – це організаційні 
інструменти, що поділяються на адміністративно-
правові й законодавчі, та економічні інструменти 
екологічної спрямованості, які мають побічну дію і 
поділяються на такі групи: стимулюючі, інструменти 
відповідальності та інструменти підтримки (рис. 1).

Важливою умовою забезпечення якості навко-
лишнього природного середовища є організаційна 
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структура, яка являє собою систему органів влади 
й управління у сфері охорони навколишнього 
середовища та природокористування. До системи 
управління належать органи державної влади, 
такі як Президент, Верховна Рада, Кабінет міні-

стрів, прокуратура, Міністерство екології і природ-
них ресурсів України, Департамент екології і при-
родних ресурсів Херсонської обласної державної 
адміністрації, органи місцевого самоврядування, 
які мають відповідні повноваження й функції щодо 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм реалізації еколого-збалансованої моделі  
економічного розвитку сільського регіону

Джерело: авторська розробка
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регулювання господарської діяльності у сфері 
природокористування. Безпосередньо управління 
природокористуванням Херсонського сільського 
регіону здійснюється за територіальним і галузе-
вим підходами.

Діяльність аграрних підприємств та аграрного 
сектору економіки регулюється також Департа-
ментом агропромислового розвитку Херсонської 
обласної державної адміністрації. На території 
Херсонського регіону як сільського регіону діє тери-
торіальний принцип управління, який реалізується 
обласними, районними, місцевими, посилковими та 
сільськими Радами народних депутатів, що відпові-
дають за стан навколишнього природного середо-
вища, систему природокористування та виконання 
законодавства й нормативів екологічного спряму-
вання у процесі господарської діяльності.

Галузевий принцип управління проявляється 
у здійсненні державного контролю за станом 
навколишнього природного середовища і вжитті 
заходів з боку органів спеціальної компетенції, а 
саме галузевих міністерств і відомств, які мають 
право здійснювати природоохоронні функції. 
На галузь аграрного сектору економіки Херсон-
ського сільського регіону спрямовані регулюючі 
функції Міністерства аграрної політики і продо-
вольства України, Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України, Міністерства еко-
логії і природних ресурсів України, Державного 
агентства водних ресурсів України, Департа-
менту екології і природних ресурсів Херсонської 
обласної державної адміністрації, Департаменту 
агропромислового розвитку Херсонської облас-
ної державної адміністрації та органів місцевого 
самоврядування.

Висновки з проведеного дослідження. Нау-
ковим дослідженням доведено, що впровадження 
еколого-збалансованої моделі розвитку сільського 
регіону є можливим лише завдяки впровадженню 
системи вирішення конфліктів інтересів між приро-
докористувачами сільського регіону під час вико-
ристання земельних і водних ресурсів на основі 
впровадження системи важелів і методів збалан-
сування економічного розвитку, що ґрунтується на 
теоретичному підході комплексного використання 
ресурсів для аграрного сектору, територій прожи-
вання населення, а саме міст і населених пунктів, 
накопичення відходів та використання природних 
ресурсів для рекреації. Для впровадження роз-
робленої моделі науково обґрунтовано організа-
ційно-економічний механізм з відповідним інстру-
ментарієм. Обґрунтовано систему організаційних 
інструментів прямої дії та економічних інструмен-
тів побічної дії екологічної спрямованості з ура-
хуванням галузевого й територіального підходів 
до збалансування еколого-економічного розвитку 
сільського регіону.
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