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Міжвузівська науково-практичіиі | 

курсанти* т.і • 

від переважно адміністративних до економічних методів управлінні! 

доохоронною діяльністю. Але практика підтвердила необхіднії п. ГІ 

поєднання адміністративних і економічних методів у цій сфері. 

Головним завданням впровадження економічних методі п н j п|> 
ня природоохоронною діяльністю є: 

-забезпечення еколого-економічної узгодженості між суспільним)! 

тересами й інтересами окремих підприємств-природокорнс туїигії 

-доповнення механізмів регулювання господарської діяльна • > 

номічними елементами стимулювання; 

-забезпечення оптимального, раціонального використання фіни 

вих, матеріально-технічних ресурсів, які можуть бути викорт і щ| 

природоохоронні цілі. 

Закріплені чинним законодавством, а також потенційно можлиш um 

економічного регулювання відносин у галузі екології можна підрозділИТК 

декілька фуп : економічні санкції, економічні стимули і економічні п ірат \\ 

Основу економічних санкцій становлять заходи фінансового кй| 

теру, які інколи в юридичній літературі називають економічною ВІДПОЦ 

льністю, наприклад, за забруднення оточуючого середовища. Такі п І М 

за своєю юридичною природою мають податковий характер. 

До економічних стимулів необхідно віднести податкові, кредитні 

інші пільги. Економічні гарантії-— це заходи, які дозволяють створи ГИ І 

К В 8 Ш І фінансові умови в сфері охорони довкілля. До їх числа налі І •< 

екологічне страхування, екологічний аудит тощо. 

Ншгішній стан довкілля, як підкреслюється в Основних напрямах > 

жавної політики України в галузі охорони природного середовища і заїки 

чення екологічної безпеки можна характеризувати як кризовий. Він формуй

ся протягом тривалого періоду і причиною його було зневажливе ставленик 

законів розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. 

Підсумовуючи, слід зазначити що лише поєднанням ус іх методі н | 

гулювання екологічної безпеки та власного усвідомлення даної проблеми 

країні, можна досягнути результату. 
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