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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сфері побудови відносин Україна — ЄС, на

сьогодні в якості ключових завдань виступають
питання формування теоретико"методологічного
підгрунтя обгрунтування трансформаційних про"
цесів з боку нашої держави. При цьому, з об'єктив"
них причин, це торкається, у першу чергу, визна"
чення напрямів упорядкування національних ме"
ханізмів управління економікою для переходу на
модель збалансованого розвитку і управління при"
родокористуванням, у контексті забезпечення по"
вноцінної євроінтеграції до 2030 року [1].

Для нашої країни екологічні проблеми — над"
то гостра, і не лише через Чорнобиль, а й у зв'язку
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з дуже сумними реаліями забруднення та якості
довкілля. Так, офіційно визнано, що близько 15%
території України з населенням понад 10 млн пе"
ребуває у критичному екологічному стані. При
цьому серед європейських країн наша держава має
найвищий показник антропо" та техногенних на"
вантажень на навколишнє природне середовище
практично на всій території, що не лише в кілька
разів перевищує відповідні показники розвинених
країн світу, а й продовжує зростати. Величезних
масштабів набули забруднення повітряного басей"
ну, водних і земельних ресурсів, а також деграда"
ція грунтів та водойм, що завдає серйозної мате"
ріальної шкоди національному господарству. Че"
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рез кризовий стан навколишнього природного се"
редовища Україна має міжнародний статус зони
екологічного лиха, а у світової спільноти слушно
склався переважно негативний "екологічний"
імідж України [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляд сучасних проблем охорони довкілля
та визначенню напрямків формування та реалізації
економічного механізму України, в тому числі в
умовах європейської інтеграції, присвятили свої
публікації такі вчені, як О. Веклич, Т. Ковалевсь"
ка, О. Колєнов, О. Островерх та ін. [3; 4; 5]. Про"
блемою розбудови сучасної системи охорони на"
вколишнього природного середовища й природо"
користування досить грунтовно займалися бага"
то вітчизняних науковців такі, як: (О. Балацький,
Б. Данилишин, О. Веклич, О. Лазор, Л. Мельник,
К. Ситник, В. Трегобчук, О. Фурдичко, О. Шаблій
та ін.). Незважаючи на високий рівень наукових
досліджень стосовно зазначених проблем, чима"
ло аспектів економічного механізму охорони на"
вколишнього природного середовища є недостат"
ньо з'ясованими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення напрямів трансфор"

мації економічного механізму раціонального при"
родокористування та охорони навколишнього
природного середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діяльність Європейського Співтовариства
щодо охорони довкілля почалася у 1972 р., коли у
Стокгольмі відбулася перша міжнародна конфе"
ренція Організації Об'єднаних Націй (ООН), при"
свячена екологічним проблемам. Її назва була до"
сить красномовною — "Людина і навколишнє при"
родне середовище". З міжнародної громадськості
було звернення до проблем навколишнього при"
родного середовища, особливо тим, які пов'язані
з деградацією природних систем і транскордонним
забрудненням [6].

В Україні поки, що не сформовано дієвої та
послідовної державної екологічної політики, яка
передбачає реалізацію принципів раціонального
природокористування та мінімізацію негативного
впливу на екологію господарської діяльності лю"
дини. Це підтверджує 102 позиція України серед
132 країн світу у 2012 р. у міжнародному рейтингу
екологічних досягнень (Environmental performance
Index), розрахованому фахівцями Єльського уні"
верситету (США) за 25"ма показниками, що харак"
теризують дієвість державної політики держав
щодо збереження екосистем (загалом екологічно
чистою в Україні, згідно дослідження, вважаєть"
ся лише 6 % її території [7].

Сучасна практика природокористування зас"
відчує низьку ефективність використання еконо"

мічного механізму в цій сфері. Насамперед це по"
в'язано з недосконалістю економічних, правових
та соціальних механізмів раціонального природо"
користування та низьким рівнем його впроваджен"
ня в практику господарювання.

У країнах з перехідною економікою такий не"
долік спричиняє зміщення акцентів на фінансові
процеси без відповідного розвитку реальної еко"
номіки, що призводить до різноманітних дефор"
мацій в економічному і соціальному розвитку.
Саме невідповідність фінансових і реальних еко"
номічних процесів стала важливим фактором не"
баченого раніше перерозподілу багатства, накопи"
чення великих капіталів у надзвичайно короткі
терміни, соціального розшарування суспільства,
різних фінансових афер тощо. Щодо диспропорцій
у співвідношенні фінансових і економічних про"
цесів, то вони є важливою складовою сучасної кри"
зи. Тому відновлення належної уваги до реальних
економічних процесів є необхідною умовою виз"
начення справжньої ролі капіталізації в трансфор"
мації економіки України [8, с. 192].

За оцінками В. Тарновського, тільки у країнах
Європейського Союзу налічується понад 150 різ"
них механізмів управління охороною довкілля, що
поділяються на адміністративні, економічні, рин"
кові й засновані на активній участі громадськості
[9]. Але усі держави застосовують на своїй тери"
торії ті механізми, які оптимально пристосовані до
моделі та стану розвитку країни.

У ЄС використовують значний арсенал еконо"
мічних важелів і засобів регулювання. Вони є до"
сить ефективними і різноманітними. Внаслідок
цього в багатьох економічно розвинутих держав
світу нагромаджено значний досвід використання
різних економічних методів і інструментів регулю"
вання процесом екологізації підприємництва на
макро" і мікрорівнях господарювання. У США, як
і в Європі, змінилися пріоритети у боротьбі з заб"
рудненням атмосфери. Головні програми спрямо"
вані не на введення в дію очисного обладнання, а
на створення екологічно чистих технологій [10].

Передбачається, що інтеграційний процес,
який має складатися з двох трансформаційних на"
прямів:

— Перший напрям визначається до 2025 р. За
цей період мають бути визначенні базові органі"
заційно"економічні та правові засади модернізації
механізмів управління природокористуванням,
зокрема, в частині децентралізації повноважень в
управління природними ресурсами.

— Другий напрям має охоплює період з 2020
по 2025 роки. За цей період необхідно забезпечи"
ти формування інституціональних структур та
економічних важелів (включаючи фінансові, зок"
рема, рентні)

Одним із основних напрямів трансформації
фінансово"економічної складової формування та
реалізації механізму до законодавства ЄС має ста"
ти припинення бюджетних асигнувань і субсиду"
вання завідомо еколого"небезпечних виробництв.
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Законодавство ЄС має передбачати удосконален"
ня механізму оподаткування еколого"небезпечної
діяльності суб'єктів господарювання шляхом зап"
ровадження європейського принципу, що "забруд"
нювач платить" у повній мірі, що сприятиме змен"
шенню забруднення навколишнього природного
середовища.

Якщо ураховувати досвід країн ЄС, можна
відокремити, що проведення державної політики
збалансованого розвитку потребує координації
зусиль не тільки органів виконавчої влади, але й
громадських організацій, науковців, засобів масо"
вої інформації.

У контексті євроінтеграційних намірів Укра"
їни доцільно здійснити аналіз державних ініціа"
тив щодо формування потенціалу збалансовано"
го регіонального розвитку передових країн ЄС,
визначення основних засад та інструментів реа"
лізації регіональної політики, спрямованих на
вирішення конкретних проблем розвитку регі"
онів.

Важливим напрямом трансформації раціо"
нального природокористування економічного ме"
ханізму в умовах інтеграції є приведення українсь"
кої системи податків та штрафів в екологічній
сфері до стандартів ЄС, яке має передбачати сут"
тєве (науково обгрунтоване та суспільно"прийнят"
не) підвищення рівня екологічних податків та,
особливо, штрафів до рівня, при якому вони вико"
нували б не тільки функцію наповнення Держав"
ного бюджету, але й стали дієвим інструментом за"
хисту довкілля, сприяючи та стимулюючи запро"
вадження суб'єктами господарювання та суспіль"
ства в цілому заходів щодо недопущення та зни"
ження рівня забруднення навколишнього при"
родного середовища.

На думку професора О. Веклич, у разі приве"
дення вітчизняної системи екологічних податків до
стандартів ЄС їх питома вага в зведеному бюджеті
України могла б збільшитися до 6—9 % порівняно

з нинішнім рівнем у майже 3 млрд
грн., або лише 1% податкових над"
ходжень [3].

У цілому слід зазначити, що за
оцінками експертів, адаптація еколо"
гічного законодавства України до
стандартів Європейського Союзу
може коштувати 50—100 млрд євро
[3].

Але як бачимо з (рис. 1), витрати
на інвестиційні потреби екологічно"
го законодавства ЄС переважає Ту"
реччина 65000—68000 млн євро. Най"
менше витрат на інвестиційні потре"
би екологічного законодавства у
Словенії і становить 2430 млн євро.

Якщо оцінювати зарубіжний
досвід та можливості його адаптації
до умов України, важливі не стільки
конкретні деталі, наприклад,  подат"
кові схеми, критерії вирівнювання,

підходи до ідентифікації проблемних ареалів, які
в кожній державі визначаються індивідуально,
скільки його загальна ідеологічна платформа.
Тому такий досвід, зокрема ЄС, на нашу думку,
становить величезний інтерес, даючи змогу уник"
нути концептуальних помилок.

ВИСНОВКИ
Модернізація механізмів системи управління

природокористуванням в контексті євроінтеграції,
передбачає виконання низки завдань, об'єднаних
рамками єдиної парадигми, що спирається на кон"
цепт збалансованого розвитку:

— забезпечити функціонування організа"
ційного механізму охорони навколишнього сере"
довища (введення єдиних правил оцінки впливу на
навколишнє середовище, моніторинг навколишнь"
ого середовища через Європейське агентство з
навколишнього середовища,

— розвиток економічного механізму охорони
навколишнього середовища (система фінансуван"
ня екологічних заходів,

— становлення механізму захисту екологічних
прав особистості.

Сучасний економічний механізм природоохо"
ронною діяльністю, що існує в Україні, характе"
ризується негнучкістю свого інструментарію, не
конструктивністю щодо подолання суперечностей
взаємодії суспільства з навколишнім природним
середовищем. У чинному економічному механізмі
України відсутні такі інструменти, як кредитуван"
ня природоохоронних заходів та пільгове оподат"
кування. Отже, необхідним є вдосконалення ме"
ханізмів управління охороною довкілля на основі
використання світового досвіду.
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