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Особливу увагу необхідно звернути на акуратний набір складних формул, 

індексів і степенів з використанням можливостей редактора MS Equation чи
MathThype. 

При посиланні в тексті статті на роботи інших авторів у квадратних дужках
вказують номер позиції переліку літератури, яка подається в кінці статті. Список
літератури оформляється згідно з вимогами і правилами складання бібліографічно-

го опису документа. У випадку наведення цитати необхідно вказати, звідки вона
взята (автор, назва роботи, номер тому, рік видання, сторінки). 

У кінці статті, або у окремому файлі додають коротку довідку: прізвища

та ініціали авторів, назва статті; заява зі вказанням для кожного автора вче-

ного звання та наукового ступеня, посади, повної та скороченої назви закладу, 

де виконана робота, службової чи домашньої адреси, номери телефонів, E-ma-

il, прізвища авторів для листування. 

Обов'язкові супровідні документи. Необхідно подати витяг з протоколу

засідання кафедри про можливість публікації статті, експертний висновок, дві ре-

цензії − внутрішню і зовнішню. Також вказується кількість примірників збірника, 

які автор хотів би отримати з опублікованою його статтею. 

Старанно вивірений текст статті підписується автором(ами), проставляєть-

ся дата відправлення чи подання. Редакція може повернути авторові неохайно
оформлену статтю, має право проводити редакційні виправлення. До редакції над-

силається (приноситься) один роздрукований примірник статті та її електронний

варіант. Авторові (авторам) однієї статті видається один збірник з публікацією. 
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1. Екологічна економіка і сталий розвиток 7

1. ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА  

І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

УДК 330.34:338.01.36:519.86 
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Б.А. Карпінський1
, І.М. Васильків2

, О.Б. Карпінська3
, А.Б. Шевців4

Запропоновано збалансований (знаннєво-природний) імператив до формування
сталого розвитку економіки, який поєднує в єдине ціле: фінансово-економічну ресурсо-
ощадливу складову частину виробництва продукції та стан довкілля, за якого встанов-
люються обмеження на витрачання природно-сировинних ресурсів та екстернальні
шкоди, виходячи з Концепції сталого розвитку. Ґрунтуючись на допущенні, що приріст
витрачання природно-сировинного ресурсу можна розкласти на дві складові частини, а
також, беручи до уваги, що кожний вид забруднювача пов'язаний з конкретними вида-
ми використовуваних природно-сировинних ресурсів, сформовано модель сталого роз-
витку економіки (модель Карпінського-Божка), яка дає змогу визначати напрямки його
досягнення з економіко-інноваційних позицій. 

Обґрунтовано у пропонованій моделі поділ науково-технічного прогресу на види: 
1-го роду (впливає на конкурентоспроможність продукції через підвищення ефектив-
ності праці) та 2-го роду (впливає на конкурентоспроможність продукції через ресур-
созбереження), що дає змогу оцінювати роль НТП з позиції сталого розвитку економі-
ки. Виділено вплив стану основних засобів (в Україні на початок 2015 р. ступінь зносу
доходить до 80 %) на інвестиційну привабливість приватизовуваних об'єктів та фінан-
сові надходження від цього, що характеризуватиме можливості виконання заходів ста-
лого розвитку економіки. 

Виходячи з потреби розширення заміни імпортованих енергетичних носіїв вітчиз-
няним вугіллям (Західний регіон України) та комплексного врахування при цьому нас-
лідків для сталого розвитку економіки запропоновано створити Науково-дослідний ін-
ститут соціально- і фінансово-економічних проблем функціонування та розвитку
Львівсько-Волинського вугільного басейну. Зазначено, що сталий розвиток економіки
можливий тільки на основі системної уваги до науки та активного впровадження її ре-
зультатів за належного фінансування (понад 1 % від ВВП), однак в Україні за останні
роки сумарні витрати на науку становлять 0,7-08 % від ВВП, що свідчить більше про
дотримання українською наукою рівня пізнавальної функції. 

Ключові слова: сталий розвиток економіки, знаннєва економіка, модель, порів-
няння, науково-технічний прогрес, валовий внутрішній продукт, знос основних засобів, 
ресурсозбереження, довкілля, фінансування. 

Порівняльна динаміка змін щодо можливостей забезпечення виконання

завдань сталого розвитку економіки в Україні. Незважаючи на постійний наго-

лос в Україні до проблематики сталого розвитку економіки на різних рівнях

(включно зі Стратегією сталого розвитку "Україна-2020"), питома вага реалізо-

ваних маловідходних, ресурсозберігаючих процесів у нових технологічних про-
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