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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стаття присвячена використанню сучасних

еколого�економічних інструментів в Україні для
поліпшення стану навколишнього середовища
країни. Під час дослідження вивчений сучасний
досвід країн Європейського Союзу з цього при�
воду, запропоновано принципи впровадження
раціонального природокристування за допомо�
гою податків та зборів (прямих та непрямих пла�
тежів), податкових заохочень та покарань.
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Проблема збереження навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів залишається ак*
туальною як для окремих країн, так і в глобальному масштабі. На сьогоднішній день в Україні не сформовано ефективну
систему управління якістю природного середовища, країна не змогла відсунути загрозу екологічної кризи. Для виправлення
ситуації важливу роль може зіграти гнучке використання економічних інструментів регулювання.

Стає все більш очевидним, що чинний механізм екологічної політики значною мірою вичерпав свої можливості і потре*
бує оновлення.

Вироблення нових методичних підходів до вирішення питань збереження навколишнього середовища в плані безконфл*
іктного співіснування екосфери і людської цивілізації представляє складну проблему і в теоретичному і в практичному плані.

Одним з основних напрямів майбутньої екологічної політики стає посилення її економічної складової, застосування
економічних інструментів для покращення стану навколишнього середовища.

Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що впровадження в Україні еколого*економічних інструментів
може зіграти важливу роль в економічному розвитку країни, в питаннях збереження її екології та виходу з екологічної кризи.

The problem of preservation of the environment and rational use of natural resources remains important for individual
countries and on a global scale. To date, Ukraine has not formed an effective system of quality management of the natural
environment, the country managed to push back the threat of ecological crisis. To remedy this situation an important role can
play the flexible use of economic instruments of regulation.

Today it is becoming increasingly apparent that the existing mechanism of environmental policies is largely exhausted its
possibilities and needs to be updated.

Development of new methodological approaches to solving environmental issues in terms of conflict*free coexistence of the
ecosphere and human civilization is a complex problem in theoretical and practical terms.

One of the main directions of future environmental policy is the strengthening of its economic component, the application of
economic instruments to improve environmental conditions.

The results allow to conclude that the adoptation in Ukraine of environmental and economic instruments can play an important
role in the economic development of the country, in the preservation of its environment and promote withdrawal from the
ecological crisis.

Ключові слова: еколого�економічне регулювання, еколого�економічні інструменти, раціональ�
не природокористування, охорона навколишнього середовища, екологічна політика, екологічні
проблеми, оптимальна структура виробництва, застосування екологічних лімітів і зборів.

Key words: еcological and economic regulation, environmental and economic instruments,
environmental management, environmental protection, environmental policy, environmental problems,
the optimal structure of production, application of environmental limits and fees.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах посилення міжнародних зв'язків
та глобалізації, стає зрозуміло, що Україні не�
обхідно впроваджувати основні економічні
інструменти екологічного управління та еколо�
гічної економіки в області промисловості і со�
ціальної сфери. Це дозволить не тільки підви�
щити рівень екологічної безпеки держави, але
й підняти економіку на більш високий рівень,
посилити міжнародне співробітництво з краї�
нами європейського регіону.

Дослідження впливу економічних важелів
на екологічне управління в країнах Заходу роз�
почалося ще у другій половині ХХ ст. Але ук�
раїнські економісти та науковці, які вивчають
навколишнє середовище, почали активну робо�
ту в цьому напрямку тільки на початку нового
тисячоліття.

Сьогодні є очевидним, що проблеми раціо�
нального природокористування, охорони на�
вколишнього середовища та економіки взаємо�
пов'язані: економічне зростання не повинно
супроводжуватися руйнуванням і виснажен�
ням навколишнього природного середовища.
Без додержання обов'язкового виконання цієї
вимоги неможливо забезпечити сталий еконо�
мічний розвиток держави.

Актуальність дослідження зарубіжного
досвіду еколого�економічного регулювання і
можливостей його застосування в Україні по�
в'язано з тим, що в країні розробляється та
функціонує господарський механізм природо�
користування, адекватний розвитку держави.
Між тим дослідження й аналіз практики еко�
лого�економічного регулювання в Україні
свідчать про його недостатню ефективність і
неповне використання досвіду розвинених
країн у розглянутій області.

Технічний та економічний розвиток не пови�
нен вступати в протиріччя з інтересами навко�
лишнього середовища. Еколого�економічне ре�
гулювання має будуватися так, щоб виробник
був економічно зацікавлений в ресурсозберіга�
ючих технологіях, а вимоги підтримання відпо�
відного стану навколишнього середовища не
повинні означати згортання виробництва. Вони
навпаки зобов'язані стимулювати розвиток но�
вих ресурсозберігаючих технологій та ідей.

Еколого�економічне регулювання має поєд�
нувати рішення які технологічно реалізуються,
економічно можливі, соціально бажані, еколо�
гічно безпечні. Забруднення не повинно бути
дешевше, ніж його попередження.

 Відповідно до Закону України "Про охоро�
ну навколишнього природного середовища" [1]

економічні заходи в цій сфері передбачають
наступне: визначення джерел фінансування,
встановлення лімітів, нормативів збору і
розмірів збору за спеціальне використання
природних ресурсів і забруднення навколиш�
нього середовища, надання податкових, кре�
дитних та інших пільг при впровадженні мало�
відходних, енерго� і ресурсозберігаючих тех�
нологій, а також відшкодування в установле�
ному порядку шкоди. З допомогою цих інстру�
ментів рівень забруднення у відповідному ре�
гіоні повинен бути знижений до мінімальних
розмірів.

Ліміти, або так звані податки (з термінології
західної екологічної науки), домінують у прак�
тичній екологічній політиці не тільки України,
але й інших європейських країн. Це найбільш
простий і в той же час ефективний спосіб регу�
лювання державою якості навколишнього се�
редовища, бо він носить прямий характер. По�
датки мають різні форми, як правило, для кож�
ного окремого підприємства встановлюються
нормативи гранично допустимих викидів, що
дає можливість контролювати забруднення
безпосередньо їм. Крім того, така форма сти�
мулює підприємство вишукувати менш затратні
методи необхідного скорочення викидів з ме�
тою максимізації прибутку.

При кризових екологічних ситуаціях та при
наявності токсичних шкідливих речовин подат�
кова політика є особливо сприятливою, бо за�
борона забруднення або ж виробництва при�
зводить до абсолютного запобігання виникнен�
ня збитків [2].

Прямим принципом податкового регулю�
вання протистоїть непрямий принцип зборів.

При цьому здійснення діяльності, що за�
бруднює навколишнє середовище, не заборо�
няється, вона просто стає надто дорогою для
забруднювача.

В останні роки в ряді країн (Франції, Швеції,
Нідерландах, Великобританії) одержала поши�
рення модифікована форма екологічних ліцен�
зій — сертифікати на використання навколиш�
нього середовища (так звані "зелені" сертифі�
кати). Вони є інструментом екологічної політи�
ки, який поєднує методи прямого адміністра�
тивного регулювання з перевагами ринку. Сер�
тифікати випускаються державою, а їх зміст
полягає в тому, що вони дають право на ски�
дання певної кількості конкретного забрудню�
вача в заздалегідь обумовлений час. Загальна
кількість сертифікатів визначається по кожно�
му забруднювачу виходячи з встановлених
стандартів. Таким чином, створюється контро�
льований державою ринок сертифікатів. Дер�
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жава, використовуючи такий інструмент, га�
рантує певні верхні межі забруднення. Із
зміною стандартів держава скуповує частину
сертифікатів, що перебувають в обігу, або на�
впаки випускає їх додатково. Сертифікати
отримують все більше поширення в енергетич�
ному господарстві країн ЄС, замінюючи мето�
ди прямого державного втручання в економі�
ку.

У країнах ЄС все більш широке застосуван�
ня знаходять методи непрямого регулювання
природокористування, в тому числі платежі за
використання ресурсів (мінерально�сировин�
них, водних, земельних, лісових), податки на
викиди шкідливих речовин в навколишнє сере�
довище, податкові пільги та інше. Ця група ме�
тодів надає фірмам більшу самостійність у ви�
борі шляхів, засобів та строків вдосконалення
своєї екологічної політики, ніж методи прямо�
го регулювання.

Особливе місце серед інструментів непря�
мого регулювання природокористування в
країнах ЄС належить податкам. При цьому в
повній мірі використовується їх стимулююча та
регулююча функції. Податкові системи цих
країн усе більш активно виступають як засіб
впливу на сукупний попит і механізм стимулю�
вання суб'єктів господарювання до раціональ�
ного використання факторів виробництва та
зниження негативного впливу на навколишнє
середовище.

У 90�ті роки минулого століття у ряді країн
ЄС (Німеччина, Швеція, Данія, Фінляндія та
інші) була проведена реструктуризація податко�
вих систем, у ході якої при зниженні загального
рівня податкового тягаря було збільшено
кількість і ставки екологічних податків, скасо�
вані субсидії "екологічно брудних" галузей (на�
приклад, сільського господарства, вугільної
промисловості). Іншими словами, було здійсне�
но "екологізацію" податкових систем, спрямо�
вана на стимулювання ресурсозбереження і зни�
ження забруднення навколишнього середовища.

Важливу роль на сьогоднішній день у рамках
екологічної політики відіграють також "істин�
но" податкові інструменти. До головної особли�
вості податкового еколого�економічного ін�
струментарію відноситься те, що кошти, зібрані
таким шляхом, надходять на бюджетні рахунки
і йдуть на фінансування екологічних проблем.
Податки екологічної спрямованості стягують�
ся або окремо (тобто передбачені спеціальні
статті), або в складі інших податків [3].

Досягнення оптимальних взаємодій в сис�
темі "людина — суспільство — природа" є
фундаментом для подолання загрози еколог�

ічних ризиків і глобальної екологічної кризи,
виникнення якого є абсолютно реальним в
найближчому майбутньому. Для реалізації
цієї стратегічно важливої мети людству необ�
хідно здійснити цілий комплекс глобальних
заходів, яким можна дати назву "екологічна
політика".

Екологічна політика передбачає оптималь�
ну структуру виробництва, темпи розвитку,
якого забезпечують відтворення середовища і
дають гарантії суспільству економічне про�
цвітання. Для розробки дійсно якісної стратегії
на національному рівні необхідно включати
основні постулати концепції сталого розвитку,
пріоритетним напрямом якої є оптимізація
життєдіяльності людства в умовах екологічної
безпеки та безконфліктних стосунків всередині
суспільства і з іншими живими організмами, що
населяють географічну оболонку. Отже, для
забезпечення гармонії в системі "людина —
суспільство — природа" необхідно модернізу�
вати класичні для людства методи і способи
господарювання. Доцільно впроваджувати еле�
менти екологічної економіки, інструменти, так
званих "зелених" технологій, грамотно будува�
ти екологічну політику на різних рівнях, підви�
щувати роль громадськості у вирішенні еколо�
гічних проблем.

Одна з головних завдань природоохорон�
ної політики в Україні полягає у створенні для
неї більш надійною дохідної бази.

Вдосконалення таких інструментів, як лімі�
тування та збори за забруднення навколишнь�
ого природного середовища, сприяє створен�
ню більш тісного взаємозв'язку між ними і на�
дання їм, у першу чергу, функції стимулюван�
ня.

Незважаючи на настільки широке застосу�
вання лімітів і зборів у практичній екологічній
політиці багатьох країн, при здійсненні аналі�
зу методологічних засад формування цих
інструментів виявляється ряд властивих їм іс�
тотних недоліків.

Так, якщо податкова політика наказує під�
приємству скоротити розміщення відходів на
певне значення або до певного максимального
рівня, то в підприємства є привід знайти менш
витратний метод необхідного скорочення за�
бруднення. Це виправдано тоді, коли метою
підприємства є максимізація прибутку.

В іншому положенні знаходяться регульо�
вані підприємства, якщо задається не цільове
значення, а метою скорочення забруднення
служить заданий спосіб виробництва. При
цьому звужується оперативний простір для
підприємства, яке розробляє маловитратні
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можливості скорочення забруднення. Тому не
завжди можливо застосувати ефективне
рішення.

Тепер розглянемо динамічний стимулюю�
чий вплив податків, тобто їх здатність створю�
вати еколого�технічний прогрес.

Якщо підприємства діють врозріз з подат�
ковою політикою, яка наказує їм максимальні
межі викидів, то для них буде доцільно шукати
нові способи, які дозволили б витримувати ці
межі при менших витратах, ніж традиційні
прийоми запобігання забруднення. Однак це не
повинно відбуватися за допомогою адитивних
(end�of�pipe — "кінець труби") заходів. Більш
того, в ході технічного перетворення на
підприємстві може цілком встановитися інтег�
рація екологічного та виробничо�технічного
прогресу. У фірм при такому вигляді екологіч�
ної політики буде відсутній привід до створен�
ня і впровадження прийомів і засобів, які вели
б до скорочення викидів понад встановлений
державою максимального значення. Понесені
при цьому витрати не увінчалися б успіхом.
Перевиконання норми може виявитися, випад�
ковим побічним продуктом виробничо�техніч�
ної інновації.

 Щодо зборів екологічна адекватність прий�
няття рішень є негативним у тому розумінні, що
значення забруднення, до яких прагнуть, не є
безпосередньо предметом політики, а повинні
бути досягнуті завдяки вмінню суб'єктів при�
стосовуватися до встановлюваних державою
цінами на забруднення. Якщо з прийняттям
рішення про збори домагаються певного ре�
зультату забруднення в регіоні, то необхідно
мати уявлення про тактику пристосування
охоплених зборами підприємств. Оскільки
суб'єкт забруднення, встановлює прибуток
найвищої межі, прагне до того, щоб свої гра�
нично допустимі витрати на запобігання заб�
руднення привести у відповідність з розміром
податкової ставки, то для адекватної мети вста�
новлення ставки податку необхідні відомості
про понесені винуватцем витрати на запобіган�
ня забруднення.

Якби держава могла вносити свої коректи�
ви в відхилення між ситуацією, яка повинна
бути і що є, то воно відповідно змінювало б
ставку збору. Але зважаючи на те, що даний
процес є надзвичайно складним і невизначеним,
скориговане припущення про фактичні гра�
ничні витрати на запобігання забруднення та�
кож може бути помилковим [2].

Цих і інших перерахованих недоліків, існу�
ючих на цей момент у системі економічних
інструментів екологічного управління, мож�

ливо уникнути як шляхом коригування ос�
танніх, так і з застосуванням інших інстру�
ментів, зокрема сертифікатів на право забруд�
нення.

При застосуванні сертифікатів як інстру�
ментів екологічної політики зберігається такий
самий фінансовий стимул до інновації, як і при
політики зборів: чим більше знижуються вики�
ди внаслідок технічного прогресу в охороні на�
вколишнього середовища, тим більше коштів на
придбання сертифікатів економить підприєм�
ство. Крім цього, воно може свої сертифікати,
вивільнені в результаті технічного прогресу,
продати іншим підприємствам та отримати до�
датковий прибуток.

Крім того, рішення питання за допомогою
сертифікатів дозволяє уникнути екологічну
ненадійність (перевага зборів в сенсі надійності
екологічного впливу переходить в ненадійність
щодо ефекту понесених витрат). Оскільки чис�
ло випущених сертифікатів обмежена цільовим
значенням, то легально воно не може бути пе�
ревищене.

Хотілося б підкреслити, що сертифікати є
інструментом державної екологічної політики.
При сертифікатному врегулювання гранична
межа викидів також гранично задана, як і при
"прототипі" податкового врегулювання. До
ринкової економіки воно відноситься лише ос�
тільки, оскільки приймається рішення про де�
централізований поділ попередньо заданого
складу можливостей забруднення з урахуван�
ням ринкових цін.

При цьому сертифікатна політика надає
наступні переваги:

— на відміну від податку на забруднення для
точного досягнення мети державі не повинні
бути відомі граничні витрати на запобігання
забруднення;

— варіанти завантаження виробничих по�
тужностей, регіональні зміни економічної
структури, інфляція і т. д. при сертифікатному
рішенні не позначаються негативно на досяг�
нення екологічної мети;

— основна відмінність між екологічною по�
даткової та сертифікатної політикою полягає
в тому, що екологічні влади в останньому ви�
падку звільнені від необхідності для досягнен�
ня еколого�політичної мети проявляти пост�
ійно еколого�політичну ініціативу, реагувати на
зміни, які відбуваються в процесі господарю�
вання [2].

Важливу роль на сьогоднішній день у рам�
ках екологічної політики відіграють також
"істинно" податкові інструменти. До головної
особливості податкового еколого�економічно�
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го інструментарію відноситься те, що кошти,
зібрані таким шляхом, надходять на бюджетні
рахунки і йдуть на фінансування екологічних
проблем. Податки екологічної спрямованості
стягуються або окремо (тобто передбачені
спеціальні статті), або у складі інших податків
[3].

На наш погляд, у контексті перетворення
цієї форми інструментів необхідно, насампе�
ред, створення балансу протилежних стимулів:
пільгових та дискримінаційних.

Тут необхідно звернути увагу на те, що по�
зиція багатьох керівників, що приймають рі�
шення в рамках екологічно орієнтованого уп�
равління, наприклад, з приводу вибору тієї чи
іншої маловідходної технологічної системи,
виходить насамперед з економічного крите�
рію. Екологічний критерій часто просто ігно�
рується. Наприклад, внесення зборів за розм�
іщення твердих відходів розглядається лише
як елемент фіскальної політики. Тому функ�
ція стимулювання повинна враховувати
найбільш повною мірою цей психологічний
фактор. Для цього необхідно інтегрувати еко�
логічні інтереси з інтересами економічними
таким чином, щоб керівник розглядав пошук
шляхів зниження обсягу утворення і складу�
вання відходів як спосіб поліпшення резуль�
тату виробничої діяльності — збільшення чи�
стого прибутку.

Введення пільгового оподаткування тим
більш актуально в умовах відсутності фінансо�
вих коштів у підприємств. Відомо, що джере�
лами фінансування природоохоронної діяль�
ності на рівні підприємства можуть бути: бюд�
жетні асигнування під цільові програми, поза�
бюджетні джерела, зокрема, фонди охорони
природи різного рівня, кредити і власні кошти
підприємства. Як показує практика, на підприє�
мствах промисловості основними джерелами є
власні кошти.

У той же час у всіх розвинутих країнах світу
значна частина витрат екологічної спрямова�
ності здійснюється шляхом фінансування з дер�
жавного бюджету.

Наприкінці хотілося б відзначити, що важ�
ливим напрямком у вирішенні проблем приро�
доохоронного характеру є міжнародне
співробітництво, максимальне використання
позитивного зарубіжного досвіду, методич�
ної, матеріально�технічної та фінансової
підтримки розвинених держав. Ефективне
екологічне управління в умовах переходу до
ринку має грунтуватися на поєднанні, що вже
склалися, і нових, викликаних вимогою часу,
механізмів.

Рішення екологічних проблем в Україні по�
требує активізації наукових досліджень у цьо�
му напрямі та подальшого вдосконалення за�
конодавчої бази екологічних інструментів, та�
ких, як платежі, податки, штрафи, що дозво�
лить, у свою чергу, більш ефективно вирішува�
ти екологічні проблеми. Для цього необхідно
всебічне вивчення зарубіжного досвіду, зокре�
ма країн ЄС, та його імплементація у правове
поле України. При реалізації інвестиційних
програм і програм розвитку регіонів слід при�
діляти особливу увагу обліку і оцінці збитків
для підприємств. Це дасть можливість уникну�
ти серйозних екологічних проблем та підвищи�
ти еколого�економічну ефективність діючих
підприємств.
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