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Розглянуто теоретикометодологічні основи реалізації екологічної політики держави, проаналізовано її норма
тивноправове забезпечення. Сформовано та описано основні нагальні проблемні питання в екологічній політиці
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АКТУАЛЬНІСТЬ

Однією з умов, що забезпечує інтенсивну
природоохоронну діяльність, є рівень економ
ічного розвитку. Ефективність екологічної
політики, охорони та відтворення навколишнь
ого природного середовища обумовлює еконо
мічне та соціальне благополуччя країни у май
бутньому, тому що визначає здоров'я населен
ня, ступінь збереження чи виснаження природ
них ресурсів як складових національного багат
ства. Забезпечення екологічної безпеки, під
тримання екологічної рівноваги, усунення заг
роз та ризиків, подолання катастрофічних
наслідків та збереження генофонду і є одними
з основних обов'язків та функцій держави.
Важливим сегментом сучасної екологічної
політики держави є організаційноуправ
лінські та нормативноправові важелі її реа
лізації, яким ще в "Основних напрямах дер
жавної політики в галузі охорони довкілля,
використання природних ресурсів і забезпе
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чення екологічної безпеки" [1] було приділе
но особливу увагу як гарантуючим засобам її
прогнозованої результативності. На сьо
годнішній день стан довкілля та надмірне тех
ногенне навантаження на навколишнє природ
не середовище зумовлено певними організац
ійноправовими прорахунками, особливо в
частині інституційноструктурного забезпе
чення реалізації норм і вимог екологічного за
конодавства, яке не має на сьогодні чіткого та
систематичного впорядкування, а переважно
галузеве, секторне розгалуження, яке не лише
збільшує витрати свого функціонування, а й
не забезпечує завершеного системного підхо
ду у вирішенні екологічних проблем.
Системі управління в галузі екології, при
родокористування та охорони довкілля, досл
ідженню екологічної політики приділяється
увага у публікаціях відомих вчених В. Андрей
цева, О. Велича, М. Данилишина, Н. Малишева,
Є. Хлобистова, Ю. Шемшученка та ін.
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Розподіл функцій управління для реалізації державної
екологічної політики [5]

ються обгрунтовані про
позиції і рекомендації
забезпечення безпеки.
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɇɚɤɪɨɪɿɜɟɧɶ
Ɇɟɡɨɪɿɜɟɧɶ
Ɇɿɤɪɨɪɿɜɟɧɶ
У країнах ЄС екологіч
x Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨx ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
x Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
на політика поєднує
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
збалансовані адмініст
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɛ’ɽɤɬɧɨɝɨ
x Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ
ративноконтрольні та
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
x ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ
ɛɟɡɩɟɤɢ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
x Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
x ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
фінансовоекономічні
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ
важелі, які дозволяють
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ
x ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
x Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ефективно регулювати
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
x ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ
x Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
питання охорони дов
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɨɛɥɿɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸ
кілля та забезпечення
x Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɞɨɜɤɿɥɥɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ
x Ʌɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ
екологічної безпеки.
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
x ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Проводиться екологіч
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɿ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɡɨɧ
ний облік, головні про
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ
грами спрямовані не на
x Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ x Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
введення в дію очисно
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
x Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
го обладнання, а на
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
створення екологічно
x Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
чистих технологій. Як
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
x ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ
наголошує наукова пра
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
x ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
x ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ
ця [3], в цих країнах
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
діють понад 200 чітких
ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
механізмів реалізації
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ
x ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ
екологічного законо
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ
давств, застосовується
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
близько 150 видів еко
x Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ ɿ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜɡɹɬɢɯ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜ
логічних податків, струк
ɪɚɦɤɚɯ ɰɢɯ ɭɝɨɞ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɬɚ
тура і тарифні ставки
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ
яких затверджено на
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
x Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ціональними парламен
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
тами. Ці механізми ма
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ
ють свої специфічні ри
x ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
си, які обумовлені особ
ливостями власних еко
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
логічних проблем, а також сформованістю
Розглянути теоретикометодологічні ас політичного, економічного, соціального середо
пекти екологічної політики держави та забез вищ та специфікою національного управління.
печення екологічної безпеки. Запропонувати Для того щоб екоцид в Україні, що має не тільки
ряд заходів щодо покращення ефективності екологічні, а й економічні та політичні корені,
екологічної політики.
не призвів до значних соціальних конфліктів,
стратегічною метою держави має бути ліквіда
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ція значного відставання від розвинених держав
Україна є однією з найбільших за територією, у результатах діяльності, спрямованої на охо
чисельністю населення та економічним потенціа рону навколишнього середовища та забезпечен
лом держав Європи. На території України зосе ня високої якості життя населення.
реджені величезні природні багатства, втім
В Україні екологічна політика формувалась
відсутність концептуальних підходів до управлін у процесі становлення держави з років неза
ня забезпеченням як національної безпеки в ціло лежності під дією різних факторів та поступо
му, так і екологічної безпеки зокрема негативно во зайняла належне місце в управлінні суспіль
позначились на рівні збереження та примножен ними процесами на національному та регіо
ня природних ресурсів і багатств нашої країни.
нальному рівнях. У державі є необхідність у
Проблемам діяльності та формування си чіткій послідовній реалізації державної політи
стеми екологічної безпеки приділяється знач ки у сфері забезпечення екологічної безпеки, з
на увага в різних країнах світу, де на основі метою переходу до екологічно орієнтованої
глибоких аналітичних досліджень виробля моделі ринкової економіки.
Передплатний індекс 21847
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Основою сучасної екологічної політики є
нормативні підходи, що орієнтують природо
охоронну діяльність на досягнення визначених
нормативів якості природного середовища.
При цьому вони регламентують параметри гра
нично допустимого вмісту різних хімічних ре
човин та їх вплив на природні компоненти та
людину. Вважається, що ці норми є екологічно
допустимими і при цьому соціально безпечни
ми. Такій концепції відповідає чинна модель
управління навколишнім природним середови
щем. При цьому нормативний підхід останнім
часом дуже часто ставлять під сумнів, бо нор
ми, що наведені вище, не є цілком ідеальними.
Вкрай рідко враховується комбінована дія
хімічних сполук та їх можливі наслідки. Крім
цього, проблеми у системі забезпечення еколо
гічної безпеки значною мірою зумовлені недо
статнім проведенням освітньої та просвітниць
кої роботи, недостатністю нормативно право
вого забезпечення, недосконалістю докумен
тації, низькою інституціональною спроможні
стю відповідних органів виконавчої влади, не
завершеністю процесу інвентаризації та авто
матизації. На сьогодні у сфері охорони навко
лишнього природного середовища та забезпе
чення екологічної безпеки в Україні відсутня
ефективна система управління, при якій наба
гато повільніше, ніж очікувалося, відбуваєть
ся проведення структурних реформ і модерні
зація технологічних процесів в умовах зростан
ня національної економіки, що і призводить до
збільшення рівня забруднення. Зазначені нау
ковим джерелом [5] функції управління на
різних рівнях щодо реалізації екологічної по
літики зображені у табл. 1.
На думку автора, найважливішими питан
нями і складовими у сфері забезпечення еко
логічної безпеки і те, на що треба звернути ува
гу в першу чергу в екологічній політиці для роз
роблення подальших екологічних програм, є: а)
екологічна освіта, кваліфікація, культура, ети
ка; б) діяльність та дієвість конвенцій, законо
давчої, нормативноправової системи тощо
(максимізація віддачі від чинних конвенцій,
програм, угод та інституцій для забезпечення
екологічної безпеки); в) система державного
управління (дублювання органів, функцій
(структурні реформи), рівень пріоритетності
державного управління в галузі екологічної
безпеки, інструменти екологічної політики);
д) міжнародна співпраця; е) науково технічний
прогрес (енергозберігаючі технології, мало
відходні технології, альтернативні джерела
енергії тощо (реформи, модернізація, створен
ня і введення в дію), удосконалення чи створен
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ня нових інституцій); є) планування, виконан
ня, попередження, контроль, звітність та відпо
відальність; ж) доступ до інформації, опові
щеність населення (розроблення та створення
екологічної бази даних); з) економічне регулю
вання та фінансування (створення державного
екологічного банку).
Раніше функції стратегічного документа з
питань екологічної політики виконували "Ос
новні напрями державної політики в галузі охо
рони довкілля, використання природних ре
сурсів та забезпечення екологічної безпеки"
(затверджені постановою Верховної Ради Ук
раїни № 188/98ВР від 5 березня 1998 року). На
даний час цю функцію виконує Закон України
"Про основні засади (стратегію) державної еко
логічної політики України до 2020 року" від 21
грудня 2010 року. Як наголошується в Концепції
національної екологічної політики України на
період до 2020 р., в якій закладені передумови
нової екологічної політики, схваленій Кабінетом
Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880
[2], — відчувається відсутність ефективної сис
теми управління у сфері охорони довкілля, що
зумовлює удосконалення системи інтегровано
го екологічного управління шляхом включення
екологічної складової у програми розвитку сек
торів економіки.
Правовою основою стратегії екологічної
політики є стратегічні документи, які грунту
ються на таких юридичних документах, як По
станова Верховної Ради України про схвален
ня проекту Закону України "Про основні заса
ди (стратегію) державної екологічної політи
ки України до 2020 року" від 21 грудня 2010
року та розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Національного
плану дій з охорони навколишнього природно
го середовища на 2011—2015 роки" № 577р від
25 травня 2011 року. Як зазначає джерело [4],
зараз в Україні відбувається активна гармоні
зація законодавчої політики зі стандартами
ООН та ЄС на основі Закону України "Про ос
новні засади (стратегію) державної екологіч
ної політики на період до 2020 року" та "Націо
нального плану дій з охорони навколишнього
природного середовища на 2011—2015 роки".
Найбільш ефективно вирішувати складний
комплекс проблем, пов'язаних з напруженим
станом навколишнього середовища України, за
даними джерела [6], можна за допомогою еко
логічних цільових програм, які є інтегративним,
найбільш дієвим та таким що відповідають
принципу державного регулювання екологіч
ної політики інструментом. Згідно з переліком
державних цільових програм, які виконували
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2013
ся в межах бюджетних програм у 2010 р. в Ук
раїні налічувалося 18 програм екологічного
спрямування (яскравим прикладом є Загально
державна програма формування національної
екологічної мережі України на 2000—2015
роки, затверджена Законом України від
21.09.2000 р., № 1989ІІІ), крім того, заходи,
спрямовані на вирішення питань екологічної
політики, передбачаються іншими програмами
(Програма реабілітації територій, забруднених
внаслідок військової діяльності на 2002—
2015рр., Програма "Українське вугілля", Про
грама комплексного розвитку українського
Придунав'я на 2004 — 2010 рр.).
За останні роки можна простежити пози
тивну тенденцію виконання цільових програм
та удосконалення їх механізму, зокрема, збіль
шується частка фінансування, так, наприклад,
у 2009 році "Національна програма екологічно
го оздоровлення басейну Дніпра та поліпшен
ня якості питної води" (Постанова Верховної
Ради України від 27.02.1997 р., №123/97ВР)
була профінансована на 96,4 %; Комплексна
програма захисту сільських населених пунктів
і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії
вод на період до 2010 року та прогноз до 2020
року (Постанова Кабінету Міністрів України
від 3.07.2006 р. №901) — на 96,2 %. Спостеріга
ються намагання систематизації та об'єднання
програм для більш комплексного вирішення
завдань охорони та відтворення довкілля. Пи
тання оптимізації державних цільових програм
та оперативного керування ними розглядають
ся в Розпорядженні Кабінету Міністрів Украї
ни від 23 березня 2011 р. № 223р та Постанові
Верховної Ради України "Про Основні напря
ми бюджетної політики на 2012 рік" від
13.05.2011 р., № 3358ІV.
Варто зазначити, що аналіз виконання еко
логічних цільових програм в Україні свідчить
про наявність суттєвих прорахунків при засто
суванні їх як інструменту екологічної політи
ки: а) невирішеність принципових проблем ви
бору пріоритетів для формування державних
програм, відсутність відпрацьованого механіз
му відбору проблем; б) спрямованість заходів
досягнення мети на подолання наслідків, а не
на превентивні заходи; в) відсутність надійно
го моніторингу та жорсткого контролю за хо
дом виконання державних цільових програм не
дозволяє оперативно здійснювати та корегува
ти процес втілення саме екологічних цільових
програм. Це перешкоджає налагодженню над
ійного контролю за виконанням як з боку від
повідального розпорядника коштів, так і з боку
Міністерства фінансів України та Державної
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казначейської служби України, ускладнює
здійснення аналізу ефективності витрат та не
додає прозорості бюджетним потокам. Врахо
вуючи велику кількість виконавців державної
програми, які належать до різних структур ви
конавчої влади, та необхідність ширшого залу
чення до фінансування позабюджетних коштів,
виникає необхідність у створенні координую
чої структури на рівні Кабінету Міністрів Ук
раїни; г) йде недофінансування державних
цільових програм, що призводить до розпоро
шення бюджетних коштів та суттєвого знижен
ня ефективності. Відповідно до звітів Міністер
ства екології та природних ресурсів України з
початку дії "Комплексної програми протизсув
них заходів на 2005—2014 роки", затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від
22.09.2004 № 1256, відсутнє її цільове фінансу
вання; "Державна цільова екологічна програ
ма проведення моніторингу навколишнього
природного середовища", затверджена поста
новою Кабінету Міністрів України від
05.12.2007 № 1376, у 2009 році фактично була
профінансована на 9,2 % від запланованого
річного обсягу; д) прорахунок ще й у тому, що
низький рівень програмної та міжпрограмної
узгодженості на фоні великої кількості на
прямів та значної кількості державних цільо
вих програм призводить до дублювання завдань
і заходів державних цільових програм, що ство
рює можливості фінансування за рахунок бюд
жетних коштів одних і тих самих заходів у рам
ках різних програм і це потребує термінового
перегляду державних цільових програм для
виключення дублюючих заходів. В Загально
державній програмі "Питна вода України на
20062020 роки" (затверджена Законом Украї
ни від 3.03.2005 № 2455ІV) міститься частина
заходів, що вже були задекларовані в Націо
нальній програмі екологічного оздоровлення
Дніпра та поліпшення якості питної води (зат
верджена Постановою Верховної Ради Украї
ни від 27 02. 1997 року № 123/97 — ВР); е) і на
самкінець, прорахунок у відсутності ув'язки фі
нансування державних цільових програм з
можливостями бюджету протягом усього тер
міну виконання програми. "Загальнодержавна
програма розвитку мінеральносировинної
бази України на період до 2010 року" (затверд
жена Законом України від 22.02.2009 № 3458
ІV) у 2009 році мала фактичний обсяг фінансу
вання 52 % від запланованого, що було пов'я
зано з ненадходженнями до бюджету збору за
виконані геологорозвідувальні роботи від НАК
"Нафтогаз", якому дозволено розстрочку по
даткових зобов'язань.
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Таблиця 2. Основні показники техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище
у 2000—2010 роках [1]
Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɪɨɤɢ
ȼɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ
ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɢɫ. ɬ
ɋɤɢɞɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ
ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ
ɜɨɞɧɿ ɨɛ'ɽɤɬɢ, ɦɥɧ ɦ3
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ȱ—ȱȱȱ
ɤɥɚɫɿɜ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɢɫ ɬ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɥɧ ɝɪɧ.

2000
5908,6

2005
6615,6

2007
7380,0

2008
7210,3

3313

3444

3854

2728

2613,2

2411,8

2585,2

2301,2

3224,3

7089,2

9691,0

12176,0

В основі нормативно правового регулюван
ня мають лежати створення та впровадження
нормативноправового екологічного забезпе
чення, правоохоронного регулювання у сфері
екологічної безпеки, тобто мають бути пропи
сані та виконуватись чіткі дії реалізації еколо
гічного законодавства, дотримання усіх зако
нодавчих актів та несення відповідальності за
порушення норм і правил природокористуван
ня, у тому числі і кримінальної, наприклад, за
свідоме скидання у водойми забруднень, що
загрожують здоров'ю і життю людей.
Необхідно створити широкий комплекс
правових інструментів з охорони навколишнь
ого середовища. Потрібна і розробка стан
дартів, які регламентують рівень допустимих
концентрацій забруднюючих речовин; види ре
човин, які заборонено викидати у води й по
вітря; максимальні строки досягнення конкрет
ної якості чистоти об'єктів тощо та надання
ліцензій на скиди, викиди, захоронення тощо.
Законодавство має встановлювати відпові
дальність власників потенційно небезпечних
об'єктів і необхідність відшкодування збитків
особам, потерпілим від аварії чи катастрофи,
завдані забрудненням землі, повітря, води.
Крім того, прийняття кожного природоохо
ронного закону повинно супроводжуватися
виділенням асигнувань на захист навколишнь
ого середовища.
В основі екологічної політики держави по
винна лежати стратегія екологічно орієнтова
ного управління й екологічного підприємниц
тва як одного з важливих напрямів екологіч
ної модернізації. Необхідним є створення За
кону про екологічну освіту. Повинні розробля
тися спеціальні програми охорони природи і за
безпечення екологічної безпеки, має врахову
ватись думка громадськості. Мають визнача
тись конкретні природозахисні заходи, які є
обов'язковими для виконання — обов'язкова
державна екологічна експертиза всіх напрямів
господарської діяльності, обов'язковий аудит
на усіх підприємствах України, моніторинг,
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впровадження стандартів якості
довкілля, застосування для під
приємств лише такої технології,
2009
2010
яка забезпечує мінімальні та до
6442,9
6678,0
пустимі викиди в повітря шкідли
вих речовин.
1766
1744
Екологічне прогнозування є
необхідною
умовою оптимізації
1230,3
1659,8
процесу взаємодії суспільства і
11073,5 13128,0 природи. Важливо мати еколо
гоекономічну оцінку науково
технічного прогресу. Подальше
вдосконалення техніки має здійснюватись із
врахуванням її негативного впливу на стан при
родного середовища. Наукова сфера має зосе
редити свою увагу на створенні нових перспек
тивних технології та моделей виробництва, які
забезпечуватимуть екологічноорієнтоване
зростання: зменшення споживання ресурсів,
підвищення енергоефективності, усунення не
гативного впливу на довкілля і, відповідно, на
умови життя людей, тобто "зелену" економіку.
З боку пропозиції необхідно сприяти викорис
танню енергозберігаючих технологій у вироб
ництві, а з боку попиту — стимулювати насе
лення до економного використання енергоре
сурсів у побуті, проводити роз'яснювальну пол
ітику серед населення.
Існує нагальна необхідність у створенні за
гальнодоступної екологічної бази даних, яка
б збирала та оперативно обробляла інформа
цію щодо стану навколишнього природного
середовища, загроз та ризиків. Інформування
населення знаходиться на дуже низькому
рівні.
Міжнародне співробітництво є необхідною
умовою забезпечення екологічної безпеки.
Спираючись на досвід зарубіжних країн, зок
рема Китаю, виникає пропозиція створення
неурядової ради з питань міжнародного співро
бітництва в галузі навколишнього середовища
і розвитку, до завдань якої входило б надання
уряду обгрунтованих пропозицій з координації
розвитку народного господарства й екологіч
ного захисту, а також залучення для цих цілей
коштів і технологічної допомоги з боку інозем
них держав, часткове фінансування за рахунок
кредитів Світового банку.
Результативність екологічної політики за
лежить від ефективності інструментів її прак
тичної реалізації. Під ними варто розуміти су
купність адміністративних, правових, економ
ічних, соціальнопсихологічних важелів регу
лювання суспільних відносин для досягнення
цілей екологічної політики. Серед них, безу
мовно, провідне місце займають економічні.
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Економічними важелями в Таблиця 3. Заходи щодо покращення ефективності екологічної
політики держави
нашій державі є збори за
забруднення довкілля як
Ɂɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
Ɂɚɯɨɞɢ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
основне джерело фінансу
- Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ
вання природоохоронних ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ
- ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
заходів. Проте, аналіз да
- Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɭ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
них [2] свідчить про те, що
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ
фонди недоотримують знач ɤɚɞɪɿɜ
ɨɪɝɚɧɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ні суми коштів від зборів за
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
забруднення довкілля. По
- Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ
перше, збільшення базових ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
- Ɉɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ
нормативів плати за забруд
ɁɆȱ
нення навколишнього при ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ- Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
родного середовища стиму ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɮɟɪ, ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ,
люватиме підприємства до ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ
впровадження заходів для ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɚ
- ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɇɌɊ ɜ
зменшення шкідливих ви ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ (ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
кидів в атмосферу, скидів у ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ) ɧɨɜɢɯ
водойми, переробки від ɟɤɨɥɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ
ходів і використання авто ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ
- ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ
мобілів та інших видів ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿɜ,
- ɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ
транспорту, які спожива ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
- ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ють менше палива чи вико Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ
- Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɛɚɪ’ɽɪɿɜ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ
ристовують альтернативні
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
джерела пального. Подру
- ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɝɨɞ
ге, актуальним на сьогодні є
питання запровадження ефективних меха єнтованої моделі ринкової економіки. Реаліза
нізмів стимулювання підприємницьких струк ція державної стратегії сталого розвитку Ук
тур та приватного бізнесу до участі у вирішен раїни й окремих її регіонах передбачає комп
ні екологічних проблем.
лекс заходів для державного регулювання при
Аналізуючи дані табл. 2, не можна не по родокористуванням і стимулювання природо
мітити, що хоч витрати на охорону довкілля і охоронної діяльності шляхом проведення
збільшуються з кожним роком, кількість заб цілеспрямованої соціальноекономічної, фі
руднюючих речовин, що потрапляють у навко нансової та податкової політики в умовах рин
лишнє середовище залишається майже на од кових відносин. Об'єктивно назріла потреба у
ному рівні, а у 2010 році йде тенденція до їх формуванні екологічної політики на принципо
збільшення.
во нових засадах.
За період 2010—2011 років у сфері еко
У табл. 3 автором зображені пропозиції, що
логії в державній політиці відбулися зміни: 1) можна внести до державних екологічних про
вперше введено екологічний податок; 2) се грам.
ред пріоритетів підвищення конкурентоспро
Реалізувавши зазначені пропозиції, можна
можності господарського комплексу країни досягти перехід держави на шлях сталого роз
виділено запровадження сучасних методів витку; збільшити кількість робочих місць, вре
управління техногенними і природними ризи гулювати діяльність інституцій, що відпові
ками; 3) заходи екологічної політики розпо дальні за фінансування природокористування
ділено за сімома цілями, серед яких ключо та екологічної безпеки, зацікавленість багать
вими є підвищення рівня екологічної безпе ох фірм і підприємств за рахунок пільг тощо,
ки, поліпшення екологічної ситуації, інтегра збалансованості системи фінансування та інве
ція екологічної політики, удосконалення си стування в екологічні проекти, зробити обіг
стеми інтегрованого екологічного управлін "екологічних" коштів більш контрольованим,
ня, а також удосконалення регіональної еко досягти створення належних організаційних та
економічних умов для стимулювання охорони
логічної політики.
Головним є те, що державна політика у і відтворення природноресурсного потенціа
сфері забезпечення екологічної безпеки та ста лу країни, створити ринок екологічно безпеч
більності повинна реалізовуватися чітко та по них товарів та послуг і вийти на міжнародний
слідовно, з метою переходу до екологічно орі ринок, залучення міжнародних фінансових ре
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сурсів до вирішення екологічних проблем та
довгострокового фінансування екологічних
проектів.
Спираючись на досвід економічно розвине
них країн, в основу екологічної політики мож
на покласти такі принципи:
— принцип профілактики, або превентив
ний: сутність його полягає в тому, що нові про
екти держави та підприємств мають створюва
тися так, щоб уникнути ускладнення будьяких
екологічних проблем;
— принцип відповідальності, сутність його
— в посиленні відповідальності забруднювачів
навколишнього середовища;
— принцип кооперації, його сутність поля
гає в тому, що у вирішенні екологічних питань
узгоджено працюють держава, економіка і гро
мадяни.
ВИСНОВКИ

Важливим сегментом сучасної екологічної
політики держави є організаційноуправлінські
та нормативноправові важелі її реалізації. На
сьогоднішній день стан довкілля зумовлений
певними організаційноправовими прорахунка
ми. У державі є необхідність у чіткій послі
довній реалізації державної політики у сфері
забезпечення екологічної безпеки, з метою пе
реходу до екологічно орієнтованої моделі рин
кової економіки. Відсутня ефективна система
управління, при якій набагато повільніше, ніж
очікувалося, відбувається проведення струк
турних реформ і модернізація технологічних
процесів в умовах зростання національної еко
номіки, що і призводить до збільшення рівня
забруднення.
Важливим завданням екологічної політики на
майбутнє є поширення екологічних знань, інфор
мування населення, збалансованість соціально
економічних потреб та збереження довкілля.
Екологічна політика має реалізуватись че
рез закони, договори, ринкові механізми, при
родоохоронні інвестиції, кооперацію держав
них та приватних структур, удосконалення та
створення нових інституцій, зокрема Держав
ного екологічного банку та Державного банку
даних, міжнародне партнерство, освіту та про
паганду.
При мобілізації своїх матеріальних, фінан
сових, науковотехнічних ресурсів для вирі
шення завдань охорони довкілля можна досяг
ти певних результатів у цьому напрямі. Для
того, щоб стати на шлях сталого розвитку, спи
раючись на досвід економічно розвинених
країн, в основу екологічної політики мають
лягти такі принципи: принцип профілактики,
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принцип відповідальності та принцип коопе
рації. Подальше удосконалення нормативно
правового забезпечення та ефективної еколо
гічної політики як одного з дієвих інструментів
організаційноекономічного механізму управ
ління забезпеченням екологічної безпеки дер
жави стануть пріоритетними завданнями наших
подальших економічних досліджень у системі
державного управління і регулювання еконо
міки.
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