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ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Економічні методи управління процесом природокористування належать 

до найпоширеніших у світовій практиці. Це - платежі за ресурси та 

забруднення, надання пільг в оподаткуванні підприємств, надання на пільгових 

умовах коротко- і довгострокових позичок для реалізації проектів щодо 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього природного середовища, звільнення від оподаткування фондів 

охорони довкілля; передача частини коштів позабюджетних фондів охорони 

навколишнього природного середовища на довготривалих договірних умовах 

підприємствам, установам, організаціям і громадянам для вжиття заходів із 

гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин, на розвиток 

екологічно безпечних технологій та виробництв, інвестиції на охорону 

природи, створення державного та регіональних екологічних фондів [1]. 

Система платежів за використання природними ресурсами включає в себе 

не тільки способи визначення розмірів плати, а також механізми її 

встановлення, використання і вилучення.  

Відсутність чіткості з економічних проблем природокористування в 

Конституції України, а також суперечливість законодавчих актів у цій сфері не 

дозволяє в даний час розробити однозначний і ефективний механізм 

визначення і введення плати за користування природними ресурсами. З 

урахуванням вищесказаного, науковою основою для визначення розмірів такої 

плати служить їх економічна оцінка, в основу якої покладено диференційну 

ренту [2]. 



Дослідження, проведені у США, показали, що в структурі економічних 

збитків від забруднення повітря перше місце посідає здоров’я населення 

(37,9%), друге – комунальне й побутове господарство (31,7%), третє – 

транспорт і промисловість (29,8%); сільське господарство на останньому місці 

(0,6%) [3]. 

Платежі за забруднення навколишнього середовища є складовою частиною 

фінансового механізму охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів. Основу платежів становлять нормативи плати за 

забруднення навколишнього середовища.  

Згідно з Методикою визначення розмірів плати і стягнення платежів за 

забруднення навколишнього середовища України нормативи встановлюються 

за:  

- викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними 

джерелами забруднення;  

- скиди  забруднюючих  речовин у поверхневі води, територіальні та 

внутрішні морські води, а також підземні горизонти, в тому числі скиди, що 

проводяться підприємствами через систему комунальної каналізації;  

- розміщення  відходів  промислового, сільськогосподарського, будівельного 

та іншого виробництва.  

В Україні  принцип “забруднювач платить” було запроваджено в 1991 році 

Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, 

стаття 44 якого встановила, що в Україні здійснюється плата за забруднення 

навколишнього природного середовища. Безпосередньо механізм визначення 

плати  і стягнення платежів за забруднення довкілля був урегульований 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. та відповідною 

Постановою від 1 березня 1999 року, якими затверджено Порядок встановлення 

нормативів збору і стягнення платежів за забруднення навколишнього 

середовища.  



В системі регулювання суспільних відносин в галузі охорони довкілля 

плата за забруднення несе велике різноманітне навантаження – стимулююче, 

координаційне, контролююче та компенсаційне.  

Стимулюючий бік плати за забруднення виявляється в її впливі на 

економічні інтереси екологічно небезпечних  підприємств шляхом підвищення 

або зменшення економічного  тиску  на них в залежності від обсягів викидів 

(скидів) в довкілля (чим  більше обсяг викиду – тим вище плата) [4].  

Платежі за розміщення відходів у навколишньому середовищі 

компенсують економічні збитки від негативного впливу відходів на здоров’я 

людей, об’єкти житлово-комунального господарства, сільськогосподарські 

угіддя, водні, лісові, рибні, рекреаційні ресурси, основні фонди промисловості і 

транспорту.  

Оцінка впливу людини на природне середовище має на меті стабілізувати, 

або навіть зменшити, негативні дії на довкілля, навчитися регулювати, 

контролювати, прогнозувати їх. Збитки можуть виникнути внаслідок знищення 

елементів природного середовища, його забруднення викидами, стоками, 

відходами, виснаженням природних комплексів, нераціональним 

використанням природних ресурсів, порушенням екологічних зв’язків у 

середовищі існування живих організмів, в тому числі людини.  

Глобальні екологічні проблеми можна охарактеризувати як проблеми, які 

виникають із протиріч між соціальним характером розвитку людства та 

здатністю природи забезпечити  умови його існування. Вирішення глобальних 

екологічних проблем означає усунення об’єктивних і суб’єктивних причин їх 

кризового загострення.  
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