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УДК 338.502

В.В. Вась ко віч, 
ас пі рант ка фед ры эка но мі кі і кі ра ван ня РІВШ

ПРЫРОДНЫЯРЭСУРСЫЯКГРАМАДСКІНАБЫТАКІМЕТАДЫ
ІХВЫМЯРЭННЯ

За апош няе дзе ся ці год дзе пра бле мы за -
бес пя чэн ня ўстой лі ва га раз віц ця на поў-

ні лі ся но вым змес там і на бы лі шырокія маш-
та бы ў вы ні ку па гар шэн ня якас ці на ва коль на га 
ася род дзя і не э фек тыў на га вы ка рыс тан ня пры-
род ных рэ сур саў. З гэтай прычыны гра мад ства 
ня се як пра мыя, так і ўскос ныя вы дат кі. У эка на-
міч ным пла не шмат лі кія дзяр жа вы пра цяг ва юць 
спус тош ваць свае пры род ныя рэ сур сы. Ад бы-
ва ец ца пе ра вы шэн не маг чы мас цей на ва коль-
на га ася род дзя па асі мі ля цыі заб ру джваль ных 
рэ чы ваў, ажыц цяў ля ец ца дзей насць, якая на но-
сіць не за мен ную эка ла гіч ную шко ду. У вы ні ку, 
вы ка рыс тан не пры род ных рэ сур саў да сяг ну ла 
та кой сту пе ні, ка лі спус тош ван не іх асоб ных 
ві даў ста но віц ца рэ аль най не бяс пе кай вы чар-
пан ня пры род на-рэ сур са ва га па тэн цы я лу. Раз-
віц цё пра мыс ло вас ці, сельс кай гас па дар кі, 
тран спар ту іс тот на змя няе якасць па вет ра, 
ва ды, гле бы, эка сіс тэм у цэ лым. Вы твор часць 
так січ ных ма тэ ры я лаў пры во дзіць да но вых 
не бяс печ ных нас туп стваў для ча ла ве ка і пры-
род на га ася род дзя, знач на па вя ліч вае аб’ём і 
шмат стай насць ады хо даў [1].

На між на род ным уз роў ні пры зна ец ца не 
толь кі на цы я наль ны, але і тран сна цы я наль ны, 
гла баль ны ха рак тар у не аб ход нас ці эка на міч-
най ацэн кі пры род ных рэ сур саў і звя за ных з 
ёй пра блем у га лі не ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя. Ста ла ві да воч ным, што шмат лі кія ві ды 
пры род ных рэ сур саў ака за лі ся вы чар паль ны мі. 
Ад на ча со ва выс вет лі ла ся, што стра ты з пры-
чы ны ан тра па ген най дзей нас ці і змен у на ва-
коль ным пры род ным ася род дзі ацэнь ва юц ца 
міль яр да мі руб лёў і ча сам на бы ва юць нез ва-
рот ны ха рак тар.

Сус вет ны во пыт свед чыць: пры ро да а хоў-
ная дзей насць дзяр жа вы па він на грун та вац ца 
на сіс тэ ме ўза е маз вя за ных мер: за ка на даў-
чых, ар га ні за цый на-нар ма тыў ных, эка на міч-
ных. Ся род эка на міч ных за ха даў шы ро кае рас-
паў сю джван не ў боль шас ці раз ві тых кра ін ат ры-
ма ла пра кты ка плат на га пры ро да ка рыс тан ня, 
якое зас ноў ва ец ца на эка на міч ных ацэн ках 
пры род ных рэ сур саў, пла ця жах за вы ка рыс-
тан не пры род ных рэ сур саў, пла ця жах за заб ру-
джван не на ва коль на га пры род на га ася род дзя. 
Пры гэ тым пла ця жы за вы ка рыс тан не пры род-
ных рэ сур саў і за заб ру джван не на ва коль на га 
пры род на га ася род дзя ўста наўліваюцца, перш 

за ўсё, на ас но ве эка на міч ных ацэ нак пры род-
ных рэ сур саў.

Пра бле ма эка на міч най (гра шо вай) ацэн кі 
пры род ных рэ сур саў – ад на з най больш скла да-
ных і дыс ку сій ных у су час най на ву цы. У СССР 
доў гія га ды лі чы ла ся, што раз ба гац ці пры ро ды 
ва ўмо вах са цы я ліз му з’яў ля юц ца агуль на на-
род най улас нас цю, не прад аюц ца і не куп ля-
юц ца, не ўклю ча ны ў сіс тэ му та вар на-гра шо вых 
ад но сін, то ім і не пат рэб на эка на міч ная ацэн ка. 
У пац вяр джэн не гэ та му прад стаў ні ка мі вар тас-
най ацэн кі пры род ных рэ сур саў звы чай на пры-
во дзі ла ся нас туп нае вы каз ван не К. Мар кса: 
«Ка лі б сро дак выт вор час ці ... не быў прад уктам 
ча ла ве чай пра цы, то ён не пе ра да ваў бы пра-
д укту ні я кай вар тас ці. Ён слу жыў бы для ўтва-
рэн ня спа жы вец кай вар тас ці, не ўдзель ні ча ю чы 
ў ства рэн ні ме на вай вар тас ці. У та кім ста не зна-
хо дзіц ца спра ва з усі мі срод ка мі выт вор час ці, 
якія да дзе ны пры ро дай без са дзей ні чан ня ча ла-
ве ка: з зям лёй, вет рам і ва дой, жа ле зам і ру дой 
у жы ле, дрэ вам у некранутым ле се і г. д.» [2].

Ак ра мя та го, ад сут насць якіх-не бу дзь гра-
шо вых ацэ нак на ту раль ных за па саў пры ро ды 
ў Са вец кім Са ю зе ап раў два ла ся іх уяў най бяз-
меж нас цю. Ад нак бяс плат насць пры род ных 
рэ сур саў, ад сут насць улі ку пры род на га фак-
та ру ў вы ні ках гас па дар чай дзей нас ці прад-
пры ем стваў пры вя лі да ніз кай дзей снас ці пры-
ма е мых пры ро да а хоў ных ак таў, не ра цы я наль-
на га пры ро да ка рыс тан ня. З пун кта гле джан ня 
кож на га кан крэт на га гас па дар ча га аб’ек та, эка-
ла гіч ныя вы дат кі – спра ва ня вы гад ная, або, як 
пі саў вя до мы аме ры кан скі дас лед чык Б. Ка мо-
нер, «па ляп шэн не на ва коль на га ася род дзя – 
гэ та гуль ня з ну ля вым вы ні кам» [3].

Ас но вай ста наў лен ня ры нач ных ад но сін у 
пры ро да ка рыс тан ні, эфек тыў ным ры ча гом яго 
гас па дар ча га ме ха ніз ма па він на стаць эка на міч-
ная ацэн ка на ту раль ных рэ сур саў. Так, на дзе-
ю чых прад пры ем ствах пры не ра цы я наль ным 
вы ка рыс тан ні пры род ных рэ сур саў улік эка на-
міч най ацэн кі пры вя дзе да па ве лі чэн ня вы твор-
чых вы дат каў, ска ра чэн ня пры быт ку і, у кан-
чат ко вым вы ні ку, адаб’ец ца на фон дзе спа жы-
ван ня. На ста дыі пра екта ван ня, пра гна за ван ня 
эка на міч на га раз віц ця тэ ры то рыі эка на міч ная 
ацэн ка пры род ных рэ сур саў, адэк ват ная іх гра-
мад скай ка рыс нас ці, зро біць іс тот ны ўплыў на 
вы бар ва ры ян та раз мя шчэн ня прад укцый ных 
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сіл, ка пі таль на га бу даў ніц тва, што вель мі важ на 
для эка ла гіч най ап ты мі за цыі ў рэ гі ё нах [4].

У тэ а рэ тыч ных і пры клад ных по шу ках праб-
ле ме ацэн кі рэ сур саў пры ро ды ста лі на да-
ваць ува гу па раў наль на ня даў на (не больш за 
3–3,5 дзе ся ці год дзі). Пер ша па чат ко ва на зме ну 
на ту раль ным па каз чы кам коль кас ных і якас ных 
ха рак та рыс тык пры род ных рэ сур саў (аб’ёмы 
за па саў, прад уктыў насць, ма гут насць плас-
тоў, глы бі ня за ля ган ня і г. д.) прыйшла баль ная 
ацэн ка (яе на зы ва лі так са ма тэх на ла гіч най або 
выт вор чай). Яна на кі ра ва на на су пас таў лен не 
ад на род ных пры род ных рэ сур саў, з пун кта гле-
джан ня спры яль нас ці іх вы ка рыс тан ня, з той 
або ін шай мэ тай. Яе па каз чы кі – ба лы, ка тэ го-
рыі, сту пе ні, кла сы (ля сы I, II, ..., V кла са ба ні-
тэ ту, зем лі I, II, ..., X ка тэ го рыі і г. д.). Тэх на ла гіч-
ная ацэн ка мо жа мець і слоў ны вы раз: аб ме жа-
ва на пры дат на да вы ка рыс тан ня, пры дат на без 
аб ме жа ван няў, неп ры дат на да вы ка рыс тан ня.

Ад нак баль ная ацэн ка даз ва ляе па раў наць 
толь кі ад най мен ныя ві ды рэ сур саў (роз ныя па 
ўрад лі вас ці зем лі, ра до ві шчы ка рыс ных вы кап-
няў ад на го ві ду і г. д.), але з яе да па мо гай не маг-
чы ма су пас та віць каш тоў насць пры род ных 
рэ сур саў з каш тоў нас цю ін шых срод каў выт вор-
час ці або каш тоў насць роз на тып ных ві даў на ту-
раль ных рэ сур саў [4]. Та му ў рэ сур са а цэ нач ных 
пра цах усё больш ува гі ста ла на да вац ца вар-
тас най, або ўлас на эка на міч най ацэн цы.

Эка на міч ная ацэн ка пры род ных рэ сур саў – 
гэ ты гра шо вае вы ра жэн не іх гра мад скай ка рыс-
нас ці, на род на гас па дар чай знач нас ці ў выг ля-
дзе эка на міч на га эфек ту, ат рым лі ва е ма га ад іх 
эк сплу а та цыі. Ад сут насць эка на міч най (гра шо-
вай) ацэн кі пры род ных рэ сур саў ста ла ад ной 
з пры чын эк стэн сіў на га ха рак та ру пры ро да ка-
рыс тан ня, якая ад моў на ад бі ла ся як на эфек-
тыў нас ці выт вор час ці, так і на ста не пры род-
ных ба гац цяў. Зні шчэн не бяс плат на га вы ка рыс-
тан ня пры род ных рэ сур саў даз во ліць у Рэс пуб-
лі цы Бе ла русь у поў най ме ры пра віль на аца ніць 
з эка на міч на га пун кта пог ля ду дзей насць прад-
пры ем стваў.

Пры вы лі чэн ні пла ты за ка рыс тан не пры-
род нымі рэ сур са мі вар та раз гля даць два прын-
цы пы іх эка на міч най ацэн кі. Пер шы – гэ та 
«вы дат ко вы пры нцып», ка лі ве лі чы ня ацэн кі 
пры род ных рэ сур саў злу ча ец ца з гра мад ска 
не аб ход ны мі вы дат ка мі на іх вы яў лен не, зас-
ва ен не і ўзнаў лен не. Най больш пас ля доў на 
вы дат ко вая кан цэп цыя бы ла сфар му ля ва на 
ака дэ мі кам С.Г. Стру мі лі ным, па вы ра зе яко га 
«зас во е ныя вы го ды пры ро ды на бы ва юць кошт 
свай го зас ва ен ня, а гэ тыя кош ты выз на ча юц ца 
гра мад скай вар тас цю вы дат каў па зас ва ен ні 
та кіх вы год» [5].

Гэ та кан цэп цыя зас ноў ва ец ца на тым ві да-
воч ным фак це, што ў ця пе раш ні час пра ктыч на 

ня ма пры род ных рэ сур саў, якія мо гуць быць 
уцяг ну ты ў гас па дар чае аба ра чэн не без па пя-
рэд ніх гэ та му вы дат каў. Ад нак яна ва ло дае 
шэ ра гам не да хо паў, якія ро бяць яе неп рыс та-
са валь най для выз на чэн ня кош ту пры род ных 
рэ сур саў. Па-пер шае, ат рым лі ва е мая ве лі чы ня 
вы яў ляе іх вар тасць ужо пас ля пры кла дан ня 
да іх выз на ча ных пра ца вы дат каў, без улі ку вар-
тас ці пры род ных рэ сур саў, якія зна хо дзяц ца 
ў на ту раль ным ста не. Па-дру гое, вы дат кі на 
ас ва ен не і ахо ву эка на міч на менш эфек тыў-
на га пры род на га рэ сур су (ніз ка я кас на га, цяж-
ка дас туп на га), як пра ві ла, боль шыя, чым на 
больш эфек тыў ныя. У выніку ат рым лі ва ец ца, 
што аб’ект, які ва ло дае боль шай спа жы вец кай 
вартас цю, мае мен шы кошт, а гэ та ві да воч ная 
су пя рэч насць. І па-трэ цяе, кі ру ю чая ро ля вар-
тас ці зак лю ча ец ца ў тым, каб аца ніць ве лі чы ню 
гра мад ска ап раў да ных вы дат каў на ўцяг ван не 
пры род на га рэ сур су ў гас па дар чае аба ра чэн не 
або па шы рэн не яго эк сплу а та цыі. Па вод ле 
ж «вы дат ко ва га» пры нцы пу, вар тасць бу дзе 
вы зна чац ца па вы дат ках і тым са мым зна хо-
дзіць ап раў дан не лю бым, на ват са мым не э фек-
тыў ным, ук ла дан ням у яго зас ва ен не і ахо ву.

Аль тэр на ты вай вы дат ко вай кан цэп цыі з’яў-
ля ец ца «дзей сны пры нцып» выз на чэн ня вар-
тас ці пры род ных рэ сур саў з дапамогай эка-
наміч на га эфек ту ад іх вы ка рыс тан ня, бе зад-
нос на да мі ну лых вы дат каў на зас ва ен не 
гэ тых рэ сур саў. У кан чат ко вым вы ні ку гэ та слу-
жыць пры знан нем ды фе рэн цы яль най рэн ты як 
ас но вы эка на міч ных ацэ нак.

Іс нуе не каль кі ме то дык ацэнак. Са мая про-
стая – ацэн ка пры род на га рэ сур су па ат рым-
лі ва е мым ад яго эк сплу а та цыі ва ла вым пры-
быт ку. Та кі па ды ход аб вяр га ец ца ўжо та му, што 
ат рым лі ва е мы пры бы так у пе ра важ най боль-
шас ці вы пад каў з’яў ля ец ца вы ні кам не толь кі 
прад укцый ных сіл пры ро ды, але і знач ных 
вы дат каў жы вой і гра мад скай пра цы.

Гэ та га не да хо пу паз баў ле на ацэн ка пры-
род на га рэ сур су па чыс тым пры быт ку, які ён 
пры но сіць. Але яго ве лі чы ня за ле жыць ад 
суб’ек тыў на га фак та ру – уз роў ню ар га ні за цыі 
вы твор час ці і прад пры ем ства. Та му ў якас ці 
ацэ нач на га па каз чы ка ста лі вы ка рыс тоў ваць 
нар ма тыў ны чыс ты пры бы так, што выз на ча-
ец ца не па фак тыч на ат ры ма ным прад пры ем-
ствам, а па маг чы мым пры нар маль най ар га ні-
за цыі выт вор чай дзей нас ці. Уза ем ныя пла ты за 
пры род ныя рэ сур сы па раз лі ча ным та кім чы нам 
кош це ма тэ ры яль на сты му лю юць прад пры ем-
ствы ап ты мі за ваць іх эк сплу а та цыю, па коль кі 
лю бая ар га ні за цыя эк сплу а та цыі менш ра цы я-
наль ная, чым нар маль ная, бу дзе для яго страт-
най, а леп шая – пры быт ко вай.

Ад нак ап ты маль ны спо саб выт вор час ці для 
ад на го прад пры ем ства не з’яў ля ец ца ап ты-
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маль ным для ўсёй га лі ны. Бо ін тэн сіў насць 
эк сплу а та цыі роз нап ра дук тыў ных і роз на раз-
ме шча ных пры род ных рэ сур саў бу дзе заў сё ды 
ад ноль ка вай. Эк сплу а та цыя пры род ных рэ сур-
саў з мен шай ін тэн сіў нас цю, чым пат рэб на, 
вык лі кае не ра цы яналь насць у пры ро да эк сплуа -
та цый ных (наф та вай, га за вай і інш.) га лі нах. 
А раз гля да е мы пла цеж не толь кі не ап ты мі зуе 
эк сплу а та цыю пры род ных рэ сур саў, але, на ад-
ва рот, бла кі руе лю бую спро бу пе ре ра раз мер ка-
ван ня рэ сур саў па між пры ро да эк сплу а ту ю чы мі 
прад пры ем ства мі ў вы ні ку не за ці каў ле нас ці ў 
ім прад пры ем стваў. Зы хо дзя чы з вык ла дзе на га, 
вар та лі чыць неп ра ва мер ным пры няц це нар-
ма тыў на га чыс та га пры быт ку ў якас ці ца ны за 
пры род ныя рэ сур сы.

Най больш на дзей ную гра шо вую ацэн ку 
пры род ных рэ сур саў дае ме то ды ка, якая ба зі-
ру ец ца на кан цэп цыі ды фе рэн цы яль най рэн-
ты, што ўзні кае ў вы ні ку пры кла дан ня гра мад-
скай пра цы да аб ме жа ва ных пры род ных рэ сур-
саў роз най якас ці і мес цаз на хо джан ня.

Доў гі час у гас па дар чай пра кты цы ка тэ го рыя 
ды фе рэн цы яль най  рэн ты іг на ра ва ла ся. Та му 
да вя дзец ца пе ра адо лець уз нік шыя стэ рэ а ты пы 
на яе эка на міч ную сут насць і фар мі ра ваць пла-
ця жы за пры род ныя рэ сур сы на яе ас но ве.

Сут насць рэн тна га па ды хо ду да эка на міч най 
ацэн кі пры род на га рэ сур су зак лю ча ец ца ў тым, 
што яе ве лі чы ня выз на ча ец ца па ме рам ды фе-
рэн цы яль най рэн ты, які пры но сіць да дзе ны 
рэ сурс. Ды фе рэн цы яль ная рэн та па каз вае эка-
на міч ны вый грыш, які ат рым лі вае на род ная гас-
па дар ка дзя ку ю чы больш спры яль ным пры род-
ным улас ці вас цям ацэнь ва е ма га рэ сур су (леп-
шай якас ці, мес цаз на хо джан не і г. д.). Аз на чэн не 
ды фе рэн цыяль най рэн ты даз ва ляе ажыц ця віць 
улік уп лы ву тэ ры та ры яль ных ад роз нен няў ва 
ўлас ці вас цях рэ сур саў на прад укцый насць гра-
мад скай пра цы.

Ас но вы тэ а рэ ты ка-ме та да ла гіч на га па ды хо ду 
да рэн тнай ацэн кі пры род ных рэ сур саў, ме та ды 
аз на чэн ня на род на гас па дар ча га эфек ту ад іх 
эк сплу а та цыі бы лі зак ла дзе ны ў пра цах вя до-
мых ай чын ных эка на міс таў (Л.В. Кан та ро ві ча, 
В.С. Ням чы на ва, Н.П. Фе да рэн ка, Т.С. Ха ча ту-
ра ва, К.Г. Гоф ма на і інш.). Гэ ты па ды ход аба пі ра-
ец ца на тэ а рэ тыч ны ана ліз ды фе рэн цы яль най 
рэн ты ва ўмо вах ка пі та ліс тыч най, гэ та зна чыць, 
ры нач най эка но мі кі. Тэ о рыя ды фе рэн цы яль най 
рэн ты бы ла рас пра ца ва на кла сі ка мі эка на міч най 
тэ о рыі на пры кла дзе зя мель най рэн ты.

Рэн тная ацэн ка пры род ных рэ сур саў – гра-
шо вае вы ра жэн не эка но міі пра цы або да дат-
ко ва га эка на міч на га вый гры шу, ат ры ма на га 
ад вы ка рыс тан ня выз на ча на га пры род на га 
рэ сур су. Рэн тныя (па раў наль ныя) эка на міч-
ныя ацэн кі ўжы ва юц ца для ра шэн ня нас туп ных 
ас ноў ных гас па дар чых за дач:

 y вы раў на ван не ўмоў гас па да ран ня прад-
пры ем стваў пры ро да ём істых га лін і даходы 
ў пры бы так улас ні ка пры род на га рэ сур су 
ды фе рэн цы яль най рэн ты; 

 y аб грун та ван не най больш ра цы я наль най 
струк ту ры выт вор час ці ў пры ро да ём кіх га лі-
нах; 

 y раз лік і ўдас ка на лен не цэн на прад укцыю 
га лін, іс тот на вы ка рыс тоў ва емых пры род ны 
фак тар; 

 y ус та ля ван не про даж ных цэн на ма сі вы пры-
род ных рэ сур саў, якія пас ту па юць у ры нач-
нае аба ра чэн не.

Та кім чы нам, па раў наль ныя (рэн тныя) 
ацэн кі пры род ных рэ сур саў вы ка рыс тоў ва юц ца 
для ра шэн ня як шэ ра гу ўнут ра ных эка на міч ных 
за дач пры ро да ём кіх га лін, так і для рэ гу ля ван ня 
не ка то рых між га лі но вых су вя зей.

Рэн тныя ацэн кі пры род ных рэ сур саў з’яў ля-
юц ца ба зай ус та ля ван ня па дат каў на пры бы-
так прад пры ем стваў пры ро да ём кіх га лін, якія 
па сту па юць у пры быт кі мяс цо вых і цэн траль-
ных бю джэ таў. Гэ тыя ж ацэн кі не аб ход ны для 
аз на чэн ня арэн днай пла ты за пра ва ка рыс-
тан ня пры род ным рэ сур сам.

Ва ўмо вах фар мі ра ван ня ры нач най эка-
но мі кі, у тым лі ку паў на вар тас на га рын ку пры-
род ных рэ сур саў, важ нае зна чэн не на бы вае 
про даж ны кошт учас тка (ма сі ву) пры род на га 
рэ сур су. У агуль ным пла не про даж ны кошт 
учас тка (ма сі ву) пры род ных рэ сур саў выз на ча-
ец ца нас туп ным чы нам: 

 У р = (r/g)100 %,  (1)

дзе r – га да вая рэн та, якая пры но сі цца пры род-
ным рэ сур сам; 
g – бан каў скі пра цэнт.

Та кая фор му ла вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
вы пад ку пас та ян ства га да вых рэн тных ацэ нак 
пры род на га рэ сур су. У вы пад ку зме ны га да вых 
рэн тных ацэ нак з пра гна зу е мым тэм пам k (k<0, 
k>0): 

 Цр=r/(g – k). (2)

Фор му лы (1) і (2) вы ка рыс тоў ва юць для 
ўста наўлення ба зіс на га ўзроў ню кош ту пры род-
на га рэ сур су, які прад аец ца. У рэ аль ным гас-
па дар чым жыц ці на фак тыч ны ўзро вень кош ту 
ўплы ва юць і ін шыя фак та ры. 

Шмат лі кія пры род ныя рэ сур сы ад на ча со ва 
вы кон ва юць раз нас тай ныя выт вор чыя і са цы-
яль ныя фун кцыі. Нап рык лад, лес, на раў не з 
пас таў кай драў ня най сы ра ві ны, здзяй сняе і 
фун кцыі па боч на га ле са ка рыс тан ня – збор ягад, 
гры боў, ле ка вых рас лін і гэ так да лей, а так са ма 
вы кон вае во да а хоў ныя, гле ба а хоў ныя, са ні тар-
на-гі гі е ніч ныя і ін шыя фун кцыі.
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У па доб ных вы пад ках раз ліч ва ец ца ін тэг-
раль ная каш тоў насць пры род на га ма сі ву ў спа-
жы ван ні. Ін тэг раль ная ацэн ка адлюстроўвае 
су му эфек таў ва ўсіх сфе рах ужы ван ня да дзе-
на га пры род на га рэ сур су (ма сі ву):

             k
  Rk=   rk, (3)
            r=1

дзе rk – рэн тная ацэн ка пры род на га рэ сур су па 
k-му кі рун ку яго вы ка рыс тан ня; 
k – мнос тва кі рун каў ад на ча со ва га вы ка рыс-
тан ня пры род на га рэ сур су. 

Па каз чы кі, вы ка рыс тоў ва е мыя ў гас па дар-
чай пра кты цы для па раў наль най ацэн кі роз ных 
пры род ных рэ сур саў, ма юць свае асаб лі вас ці, а 
ме на ві та пры ацэн цы:

 y сельс ка гас па дар чых зяме ль (выз на ча ец ца 
па мер нар ма тыў най га да вой ды фе рэн-
цы яль най рэн ты з да дзе на га зя мель на га 
ўчаст ка); 

 y ра до ві шчаў ка рыс ных вы кап няў (выз на ча-
ец ца мак сі маль на маг чы мая каш тоў насць 
га да вой (кан чат ко вай) прад укцыі (ук лю ча-
ю чы ўсё ад на час на вы ма е мыя кам па нен ты), 
пад лі ча най у за мы ка ю чых вы дат ках, за 
вы лі кам пры ве дзе ных вы дат каў на эк сплу а-
та цыю ра до ві шчаў); 

 y вод ных рэ сур саў (выз на ча ец ца эка на міч ны 
эфект ад вы ка рыс тан ня адзін кі вод на га 
рэ сур су або да дат ко выя вы дат кі на во да за-
бес пя чэн не пры ап ты маль ным уз роў ні во да-
за бес пя чэн ня); 

 y рэк рэ а цый ных рэ сур саў (выз на ча ец ца на -
род  на гас па дар чы эфект ад вы ка рыс тан ня 
рэ сур су для ад па чын ку і ля чэн ня на сель-
ніц тва за вы лі кам вы дат каў на да сяг нен не 
па ка за на га эфек ту). 

Ды фе рэн цы яль ная рэн та выз на ча ец ца так-
сама роз нас цю па між вар тас цю прад укцыі, 
ат рым лі ва е май пры эк сплу а та цыі да дзе на га 
рэ сур су і вы дат ка мі на яе выт вор часць пры 
вы ка рыс тан ні гэ та га пры род на га рэ сур су. Пры-
род ныя рэ сур сы са мі па са бе не ства ра юць 
вар тасць. Вар тасць ства ра ец ца толь кі пра-
цай. А прад укцый насць пра цы работнікаў за ле-
жыць ад якас ці і коль кас ці вы ка рыс тоў ва е мых 
пры род ных рэ сур саў. Роў ныя па ква лі фі ка цыі і 
нап ру жа нас ці вы дат кі пра цы пры ад ноль ка вых 
срод ках пра цы да юць роз ныя выт вор чыя вы ні кі 
ў за леж нас ці ад якас ці пры род ных рэ сур саў. 
Раз лік за мы ка ю чых вы дат каў ад бы ва ец ца або 
па са бе кош це, або па пры ве дзе ных вы дат ках 
і па кош це выт вор час ці. Няг ле дзя чы на ад нос-
ную пра ста ту і маг чы масць шы ро ка га вы ка рыс-
тан ня вы дат ко ва га па ды хо ду, ён ут рым лі вае ў 
са бе пры нцы по вую су пя рэч насць: чым лепш па 

якас ці пры род ны рэ сурс, тым мен шую ацэн ку 
ў ад па вед нас ці з вы дат ко вай кан цэп цы яй ён 
ат ры мае. Гэ та су пя рэч насць іс тот на аб мя жоў-
вае ўжы ван не вы дат ко ва га па ды хо ду да эка на-
міч най ацэн кі пры род ных рэ сур саў.

У су час най ры нач най эка но мі цы раз гля да-
ец ца кан цэп цыя аль тэр на тыў най вар тас ці пры-
род ных рэ сур саў (вы пу шча ная вы га да). Яна 
даз ва ляе аца ніць пры род ны аб’ект або рэ сурс, 
якія ма юць за ні жа ны або на о гул не ма юць 
ры нач на га кош ту, праз упу шча ныя пры быт кі 
і вы го ды, якія мож на бы ло б ат ры маць пры 
вы ка рыс тан ні да дзе на га аб’ек та або рэ сур су ў 
ін шых мэ тах. Нап рык лад, аль тэр на тыў ныя вар-
тас ці ахоў ва е мых пры род ных тэ ры то рый ёсць 
вы го ды, якія губ ля юць ін ды ві ды або гра мад-
ства з-за кан сер ва цыі тэ ры то рыі. Гэ тыя вы дат кі 
ўклю ча юць не да ат ры ман не прад укцыі ад ахоў-
ва е мых тэ ры то рый (жы вё лі ны, ві ды рас лін, 
драў ні на). Аль тэр на тыў ныя вар тас ці так са ма 
ўклю ча юць вы го ды, якія маг лі б быць ат ры ма ны 
ад аль тэр на тыў на га вы ка рыс тан ня (раз віц цё 
сельс кай гас па дар кі, ін тэн сіў ная ляс ная гас па-
дар ка і інш.)

Кан цэп цыя аль тэр на тыў най вар тас ці ў пэў-
най сту пе ні звя за на з вы дат ко вай кан цэп цы яй. 
Чым менш аль тэр на тыў ная вар тасць пры род-
най вы го ды, тым менш трэ ба вы дат каў для кам-
пен са ван ня эка на міч ных страт ад за ха ван ня 
гэ тай вы го ды.

Пер спек тыў най, з пун кта гле джан ня ком-
плек снас ці па ды хо ду да ацэн кі пры ро ды і ўлі ку 
не толь кі яе пра мых рэ сур са вых фун кцый, але 
і асі мі ля цый ных фун кцый пры род ных пас луг, 
з’яў ля ец ца кан цэп цыя агуль най эка на міч най 
каш тоў нас ці (АЭК). Ве лі чы ня агуль най эка на-
міч най каш тоў нас ці з’яў ля ец ца су май ча ты рох 
па каз чы каў: вар тасць вы ка рыс тан ня пра мая; 
вар тасць вы ка рыс тан ня ўскос ная; маг чы мая 
вар тасць; вар тасць іс на ван ня.

Най больш доб ра пад да ец ца эка на міч най 
ацэн цы вар тас ць вы ка рыс тан ня (спа жы вец кая 
вар тасць). Больш скла да ным з’яў ля ец ца аз на-
чэн не ўскос най вар тас ці вы ка рыс тан ня. Гэ ты 
па каз чык час та ўжы ва ец ца ў гла баль ным маш-
та бе (уся пла не та) або ў да во лі шы ро кім рэ гі-
я наль ным ас пек це, па коль кі ён спра буе ўла-
віць вы го ды для тэ ры та ры яль на га ахо пу. Яшчэ 
больш скла да ным для раз лі каў з’яў ля ец ца 
па каз чык маг чы май вар тас ці, які звя за ны з кан-
сер ва цы яй бі я ла гіч на га рэ сур су для маг чы ма га 
вы ка рыс тан ня ў бу ду чы ні. У гэ тым вы пад ку маг-
чы мая вар тасць з’яў ля ец ца ад ка рэк ці ра ва най 
су май пра мой і ўскос най вар тас ці вы ка рыс-
тан ня. Вар тасць не вы ка рыс тан ня грун ту ец ца 
на вар тас ці іс на ван ня, якая з’яў ля ец ца спро-
бай аца ніць да во лі тон кія этыч ныя і эс тэ тыч ныя 
ас пек ты: каш тоў насць пры ро ды са мой па са бе, 
эс тэ тыч ная каш тоў насць пры ро ды для ча ла-
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ве ка, доўг па за ха ван ні пры ро ды перад бу ду-
чы мі па ка лен ня мі, каш тоў насць спад чы ны і г. д. 
Вар тасць іс на ван ня мо жа быць важ кай пры чы-
най для ахо вы дзі кай пры ро ды. 

Та кім чы нам, пры выз на чэн ні эка на міч най 
ацэн кі і пла ты за пры род ныя рэ сур сы не аб-
ход на ўліч ваць, што лю бы адзін ка вы пры род ны 
рэ сурс у пра цэ се эк сплу а та цыі фун кцы я нуе з 
ін шы мі срод ка мі выт вор час ці, пры чым яго пра-
д укцый насць (і, та кім чы нам, вар тасць) за ле-
жыць ад вы лу ча на га спо со бу эк сплу а та цыі. 
У той жа час вы бар спо са бу эк сплу а та цыі пры-
род на га ре сур су за ле жыць не толь кі ад ха рак-
та рыс тык яго на ту раль най прад уктыў нас ці, але 
і шэ ра гу са цы яль на-эка на міч ных умоў: раз мя-
шчэн ня рэ сур саў ад нос на пун ктаў спа жы ван ня, 
да пу шчаль нас ці яго для тэх ні кі, са цы яль ных 
пат ра ба ван няў, прад’яў ля е мых да рэ жы му 
вы ка рыс тан ня за ня тай ім тэ ры то рыі. Ме на ві та 
та му ад ноль ка выя па на ту раль най прад уктыў-
нас ці адзін ка выя пры род ныя рэ сур сы мо гуць 
мець роз ную вар тасць, зна хо дзя чы ся ў роз-
ных са цы яль на-эка на міч ных умо вах эк сплу а та-
цыі. Маг чы ма толь кі ком плек сная эка на міч ная 
ацэн ка пры род ных рэ сур саў з улі кам іх эк сплу а-
та цыі: ад на ча со вае выз на чэн не кош ту пры род-
на га ре сур су і вы бар спо са бу яго эк сплу а та цыі.

Літаратура
1.	Ка	буш	ко,	А.М.	Эко	ло	гия	и	эко	но	ми	ка	при	ро	до	поль	зо	ва	ния:	

от	ве	ты	на	эк	за	ме	нац.	вопр.	/	А.М.	Ка	буш	ко.	–	2е	изд.,	пе	ре
раб.	–	Минск:	Тет	ра	Сис	темс,	2009.	–	144	с.

2.	Маркс,	К.,	Эн	гельс,	Ф.	Соч.,	т.	23,	с.	342
3.	Ком	мо	нер,	Б.	Тех	но	ло	гия	при	бы	ли	/	Б.	Ком	мо	нер.	–	Мос	ква:	

Мысль,	1976.

4.	Ши	мо	ва,	О.С.	Эко	ло	гия	и	эко	но	ми	ка	при	ро	до	поль	зо	ва	ния:	
Курс	лек	ций.	Ч.	1.	/	О.С.	Ши	мо	ва.	–	2е	стер.	изд.	–	Минск:	
Ака	де	мия	 уп	рав	ле	ния	 при	 Пре	зи	ден	те	 Рес	пуб	ли	 Бе	ла	русь,	
2005.	–	193	с.

5.	Стру	ми	лин,	С.Г.	О	це	не	«да	ро	вых»	благ	при	ро	ды	/	С.Г.	Стру
ми	лин	//	Воп	ро	сы	эко	но	ми	ки.	–	1967.	–	№	8.

6.	Ас	тро	у	мов,	Э.А.	При	ро	до	поль	зо	ва	ние:	учеб	ник	/	Э.А.	Ас	тро
у	мов	и	др.	–	5е	изд.	пе	ре	раб.	и	доп.	–	Мос	ква:	Изд.	«Даш	ков	
и	Ко»,	2003.	–	312	с.

7.	Да	вы	ден	ко,	Л.Н.	Ос	но	вы	эко	но	ми	чес	кой	те	о	рии:	при	нци	пы,	
про	бле	мы,	 по	ли	ти	ка	 тран	сфор	ма	ции.	 Меж	ду	на	род	ный	
опыт	 и	 бе	ло	рус	ский	 век	тор	 раз	ви	тия	 /	 Л.Н.	 Да	вы	ден	ко.	 –	
Минск:	ИВЦ	Мин	фи	на,	2010.	–	452	с.

8.	Ка	буш	ко,	 А.М.	 Эко	но	ми	ка	 при	ро	до	поль	зо	ва	ния	 /	
А.М.	 Ка	буш	ко	 –	 Минск:	 Ака	де	мия	 уп	рав	ле	ния	 при	 Пре	зи
ден	те	Рес	пуб	ли	ки	Бе	ла	русь,	2000.

9.	Не	ве	ров,	А.В.	Ме	то	до	ло	ги	чес	кие	ас	пек	ты	пос	тро	е	ния	плат	но	го	
при	ро	до	поль	зо	ва	ния	/	А.В.	Не	ве	ров,	Т.П.	Во	допь	я	но	ва	//	Тру	ды	
БГТУ.	Се	рия	VII.	Эко	но	ми	ка	и	уп	рав	ле	ние.	–	20002.	–	Вып.	X.

10.	Ши	мо	ва,	О.С.	Ос	но	вы	эко	ло	гии	и	эко	но	ми	ки	при	ро	до	поль
зо	ва	ния:	 учеб	ник	 /	 О.С.	 Ши	мо	ва,	 А.М.	 Ка	буш	ко	 –	 Минск:	
БГЭУ,	2001.

11.	Эко	ло	гия	 и	 эко	но	ми	ка	 при	ро	до	поль	зо	ва	ния:	 учеб.	 для	
ву	зов	/	под	ред.	проф.	Э.В.	Ги	ру	со	ва,	проф.	В.Н.	Ло	па	ти	на.	–	
2е	изд.	–	Мос	ква:	ЮНИ	ТИ		ДА	НА,	Един	ства,	2002.

Summary

The issue of economic (monetary) appraisal of eco-
system exploitation is one of the most complicated and 
debatable problems in modern science. The economic 
valuation of natural resources should become the basis 
of establishing market relations in ecosystem exploita-
tion as well as an efficient lever of its economic mech-
anism. Different approaches to the valuation of natu-
ral resources are analyzed. They can be applied to the 
sphere of environment protection and conservation of 
natural resources, because economic merit of environ-
mental assets is important for the formation of ability to 
pay for them.
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