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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

The role of economic mechanism of nature using in providing of ecological 

safety is exposed. The necessity of his perfection for Ukraine is grounded. 

 

Гостра екологічна криза, що виникнула кілька десятиріч тому в 

розвинутих країнах Західної Європи та Північної Америки зумовлена 

нераціональним використанням, деградацією і виснаженням природних 

ресурсів, а також відсутністю заходів щодо їх відтворення та охорони від 

забруднення. 

Проте за останні десятиріччя у цих країнах досягнуто значних успіхів у 

розв’язанні екологічних проблем та забезпеченні екологічної безпеки завдяки 

економічним механізмам природокористування, які почали формуватися тут 

наприкінці 60-х та 70-х рр. ХХ ст.  

Стратегія сталого розвитку суспільства передбачає посилення 

екологічної складової економіки, гармонізацію екологічних та економічних 

інтересів суспільства в цілому. Для забезпечення екологічної безпеки у всьому 

світі визнано найефективнішим застосування економічних механізмів 

природокористування. Більше того, такі механізми можуть не тільки 

стабілізувати екологічний стан, а й попередити його погіршення [1]. 

До економічних механізмів природокористування належать: 

1) інструменти, які примушують природокористувачів дотримуватися 

природоохоронних вимог (плата за ресурси, податок за забруднення, штрафи); 

2) заходи, що спонукають природокористувачів до захисту природи 

(пільги, переваги у фінансовій та податковій сферах); 

3) дії, які підтримують природокористувачів під час здійснення ними 

природоохоронних заходів (субсидії, кредити, позики під низькі проценти, 



виплати зі спеціально створених фондів охорони природи, звільнення від 

податків та ін.) 

У різних країнах комбінації складових економічного механізму 

природокористування різноманітні, пріоритетами користуються різноманітні 

заходи, але суть їх одна – економічний вплив на природокористувачів, 

сприяння їх діяльності в екологічно безпечному напрямі [1]. 

Основна мета економічного механізму природокористування полягає у: 

- впровадженні еколого-економічних інструментів для зменшення 

негативного впливу на довкілля природокористувачів, раціонального 

використання природних ресурсів та зменшення енерго- і ресурсомісткості 

одиниці продукції; 

- створенні за рахунок коштів, отриманих від екологічних зборів і 

платежів, незалежного від державного та місцевих бюджетів джерела 

фінансування природоохоронних заходів. 

Законом України «Про охорону навколишнього середовища» (1991р.) 

започатковано засади економічного механізму природокористування. Подальше 

прийняття Законів України «Про охорону атмосферного повітря», «Про 

тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про екологічну експертизу» та 

кодексів: Водного, Земельного, Лісового, Кодекса України про Надра не 

вплинуло на покращення стану навколишнього природного середовища. 

Сьогодні значно послаблений підхід до застосування принципів «забруднювач 

платить» і «відповідальність виробника». 

Одним із перших економічних механізмів природоохоронної діяльності 

в Україні стала плата за забруднення навколишнього природного середовища, 

яка залежить від кількості та якості забруднюючих речовин. Ця плата 

справлялася за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за скиди 

забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти та за розміщення 

відходів. ЇЇ нормативи не переглядалися впродовж тривалого часу, хоча 

соціально-економічна та політична ситуація у країні змінювалася кардинально. 

Ця плата не враховувала всього обсягу екологічних і соціальних збитків. Тому 



товаровиробникам невигідно здійснювати витрати на природоохоронні заходи, 

які іноді у сотні разів перевищують обов'язкові екологічні платежі. 

Сьогодні, внаслідок ускладнення екологічної ситуації в Україні, 

відбулося посилення економічного механізміу природокористування за рахунок 

введення екологічного податку на зміну зборам за забруднення навколишнього 

середовища. В екологічному податку збільшено ставки щодо всіх видів палива, 

за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними 

джерелами забруднення, за скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти, за 

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, 

за утворення радіоактивних відходів, за тимчасове зберігання радіоактивних 

відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії 

термін [2, 3]. 

Відповідно до Закону України «Про бюджетну систему України», 

податки зараховуються до бюджетів повністю, незалежно від їхнього цільового 

призначення. Це означає, що незважаючи на збільшення надходжень від 

спеціального використання компонентів природного середовища, вони 

спрямовуються не за цільовим призначенням.  

Отже, якщо оцінювати наявний економічний механізм 

природокористування за критерієм екологічної доцільності й поліпшення якості 

довкілля, то слід констатувати його неефективність щодо вирішення проблеми 

збереження і раціонального використання компонентів природного 

середовища.  
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