
Розробки економістів НАН України отримали міжнародне визнання 

Розгорнуті анотації за результатами дослідження з екологічного обліку й 

вітчизняного «зеленого» ВВП, отриманими фахівцями Інституту економіки 

природокористування та сталого розвитку (ІЕПСР) НАН України, було 

включено до доповіді Global Green Accounting 2015: The first annual annotated 

bibliography of green national accounting efforts around the world.  

Під час Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20», яка відбулася в 

червні 2012 р. у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), наголошувалося на необхідності 

розроблення й імплементації підходів до вимірювання економічного прогресу, 

які водночас враховували би вплив економічної діяльності на довкілля й 

забезпечували ухвалення рішень при формуванні державної політики. 

Означеної мети можна досягти шляхом напрацювання нових інструментів 

екологічного регулювання, які дають змогу враховувати специфіку еколого-

економічних взаємозв’язків функціонування національного господарства і 

збалансовувати його розвиток. Одним із таких інформаційно-статистичних 

інструментів екологічної політики є система еколого-економічних (або так 

званих «зелених») рахунків. Їх застосування в національному рахівництві 

забезпечує здійснення ретельного та всебічного моніторингу стану й динаміки 

природних ресурсів, фіксації їх значущості у певній економічній системі на 

основі відстеження впливу останньої на довкілля. 

Система еколого-економічного рахівництва вже запроваджена й активно 

використовується у країнах Європейського Союзу. З огляду на євроінтеграційні 

прагнення нашої держави особливої актуальності для неї набуває необхідність 

розроблення точної та достовірної системи обліку споживання природного 

капіталу.  

Важливим інструментом для вимірювання реального економічного 

розвитку країни з урахуванням втрати природного капіталу є група екологічно 

скоригованих макроекономічних показників – екологічно скоригований чистий 

валовий продукт і так званий «зелений» ВВП. Дослідження з екологічного 

обліку й застосування вітчизняного «зеленого» ВВП здійснили вітчизняні вчені 

– співробітники ІЕПСТ НАН України доктор економічних наук, професор 

О. Веклич і кандидат економічних наук М. Шлапак. Результати цих досліджень 

було включено до оприлюдненої цьогоріч доповіді Global Green Accounting 

2015: The first annual annotated bibliography of green national accounting efforts 

around the world, щорічне укладення якої започатковано Інститутом 

перспективних досліджень розвитку (INESAD, Болівія) під патронатом 

Міжнародного дослідного центру розвитку Канади. Доповідь є анотованою 

бібліографією поточних результатів опрацювання й застосування «зеленого» 

національного рахівництва на глобальному й національному рівнях і містить 

огляд зусиль, докладених різними державами у сфері екологічного обліку. 



Завдяки плідній роботі вітчизняних економістів Україна теж представлена у цій 

престижній збірці.  

Ознайомитися з повним текстом доповіді (Розробки економістів НАН 

України отримали міжнародне визнання // Національна академія наук 

України (http://g.ua/N1rn). – 2016. – 19.01). 
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