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В ХХ веке мир развивался со стремительной скоростью, и уже сейчас 

существуют все предпосылки для возникновения очередного, глобального, 
разрушительного кризиса. Для того чтобы избежать этого, необходимо 
скорректировать и дать новое направление развитию современного общества. 
С этой точки зрения очень важно изучение экономических циклов и его 
теорий, поскольку они изучают причины и показатели, которые воздействуют 
на экономическое развитие, на деловую активность общества, придавая 

экономическому росту некоторую цикличность. 
Экономическое развитие является основным и важнейшим элементом 

развития общества. В современных условиях оно характеризуется 
стремительным научно-техническим прогрессом (компьютеризация и 
информатизация всех сторон жизни, использование высоких технологий), 
нанесением непоправимого ущерба естественным экосистемам 

(нерациональное использование исчезновение природных ресурсов, 
загрязнение окружающей среды, изменение климата, исчезновение редких 
биологических видов, массовая вырубка лесов и т. д), глобализацией 
экономики, расслоением мирового сообщества. Все это сопровождается 
увеличением численности мирового населения. На лицо все признаки 
очередного глобального системного кризиса, если не принять неотложные 

меры по предотвращению, или смягчению последствий, если не уменьшить 
антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Экономические кризисы в современных условиях необходимо 
рассматривать с учетом экологических факторов, в противном случае 
результаты исследований не будут корректными. В сценариях 
антициклических политик государств необходимо учитывать критерии и 

принципы устойчивого развития, принятые мировым сообществом в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро. 

В данной работе рассматриваются экономические и природные циклы, 
приводится связь между ними, также рассматриваются понятия устойчивого 
развития, глобальных кризисов, циклического развития общества и 
экономики, показатели устойчивого развития. 
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В Україні однією з головних проблем тривалого і не завершеного 

процесу реформування земельних відносин відповідно до концепції сталого 
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розвитку вважаємо відсутність ефективного механізму стимулювання 

розроблення і впровадження інновацій у практику господарювання. 
На нашу думку, це знижує рівень ефективності господарювання та 

конкурентоспроможність не тільки окремих суб’єктів господарювання, а й 
національної економіки загалом. Відсутність належного механізму зумовлює 
ймовірність росту екологічної небезпеки у процесі господарської діяльності, 
погіршення стану земельних ресурсів та навколишнього середовища [1]. 

Зокрема, було підраховано, що площа смітників, у яких потопають 
українські села, дорівнює території Чорногорії. В той же час, скільки землі 
залишається під териконами достеменно невідомо. Постає запитання: де взяти 
кошти, щоб відновити землі? 

Не менш важливим є запитання: хто має відновлювати землі, якщо, за 
даними Державної служби статистики за 2013 – 2016 рр. 800 українських сіл 

зникли з мапи нашої країни; 9232 села не мають суб’єктів господарювання, у 
4097 сілах за цей же період не було зареєстровано новонароджених та в понад 
як 3,5 тис. сіл не має дітей віком до 5 років. 

Останніми роками ми можемо спостерігати за тим, як змінюється 
риторака спеціалістів, які займаються оцінками земель. Якщо ще декілька 
років тому на шпальтах провідних видань можна було прочитати про унікальні 

українські чорноземи, про те, що вони найкращі, та про те, що четверть 
світових чорноземів припадає на Україну, то сьогодні все більше постає 
питань щодо бездумної розораності українських земель. Так, станом на 
1.01.2016 р. 70% земель України займали землі сільськогосподарського 
призначення. І тому не дивно, що піднімаючись в небо Лондона чи іншої 
європейської держави, ми бачимо стрижені зелені газони, а приземляючись в 

українських аеропортах чорну розорану землю, яка, якщо вже зараз не зробити 
рішучих кроків, через десятиліття стане пустелею. 

Незважаючи на наявність значних проблем, пов’язаних з деградацією 
земель через недотримання сівозмін, неконтрольоване використання хімічних 
добрив та недостатнє внесення органічних добрив, Україна все ж таки має 
потенційні можливості для успішного відтворення землі. Для цього на 

державному рівні необхідним є здійснення наступних заходів: 
- розробити стратегію фінансового забезпечення відтворення землі на 

макрорівні; 
- сприяти забезпеченню стабільної економічної ситуації в країні для 

залучення інвестицій в аграрний сектор, і, зокрема, на відтворення землі; 
- впровадження постійного моніторингу за використанням коштів, 

отриманим від держави на відтворення землі (з цією метою доцільно 
вдосконалити ффінансову звітність щодо використання коштів державної 
фінансової підтримки; 
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- звільнити від оподаткування ту частину земель, до якої застосовується 

природне оновлення (чисті пари). 
Таким чином, аграрний сектор є стратегічно важливим сектором 

економіки України. Тому стратегія фінансового забезпечення відтворення 
землі на макрорівні повинна відповідати загальній національній стратегії 
розвитку сільського господарства. На державному рівні стратегія фінансового 
забезпечення відтворення землі повинна бути реалізована шляхом: реалізації 

спеціальних програм фінансування, надання пільгових кредитів, залучення 
іноземних інвестицій, пільгових умов оподаткування. 
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Спрос на электромобили с каждым годом все выше, все потому, как 

заявляют производители, что они являются экологичным и дешевым в 
эксплуатации видом транспорта. Автор поставил цель определить, насколько 
выгодно приобретать электромобиль для экономии средств в период 
эксплуатации и выгодно ли вообще. 

Для примера рассмотрим электромобиль Nissan Leaf, так как данный 
транспорт один из самых дешевых и распространенных в Украине. 
В конце последнего осеннего месяца 2010 года эту машину объявили 
победительницей среди электронных моделей, выставленных на 
конкурс “Европейский автомобиль года 2011”. В 2011 году, в апреле, машину 
выбрали в качестве победительницы конкурса под названием “Всемирный 

автомобиль года 2011”. 
Один из основных минусов электромобилей – это их стоимость и 

эксплуатация только по городу. Цена на данный автомобиль колеблется от 
12500 до 22500 тис. долларов. Срок службы батареи 5-8 лет, вся батарея в 
сборе стоит в среднем 4500-5500 долларов. 

Подсчитаем расходы на заправку электромобиля. 

Емкость батареи - 24 кВт·ч. Эмпирически вычислено, что запас  
хода на полной зарядке вирируется от 40 до 160 км. Все зависит от 
следующих факторов: 


