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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом у регіонах України процесу реа�

лізації державної економічної політики на регіональ�

ному рівні надається значна увага, що пояснюється

посиленням регіоналізації державного управління ре�

гіональним розвитком. Система органів державної

влади нашої держави в цілому забезпечує формуван�

ня і реалізацію цієї політики. Проте в Україні прак�

тично не здійснюється єдина послідовна державна

екологічна політика, не запроваджуються принципи

раціонального природокористування та мінімізації

негативного впливу на екологічні  об 'єкти при

здійсненні антропогенної діяльності на регіональ�

ному рівні. Тому особливого значення як на загаль�

нодержавному, так і регіональному рівнях набуває

питання своєчасного виявлення та відстеження

екологічних проблем і визначення шляхів їх запобі�

гання та подолання.
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У статті проаналізовано механізми реалізації державної екологічної політики на регіональ)
ному рівні в Україні. Розглядається розподіл функцій між суб'єктами державної економічної
політики на регіональному рівні. Виокремлено проблемні аспекти та протиріччя регіональної
екологічної політики. Запропоновано напрями удосконалення державної екологічної політики
на регіональному рівні.

The article analyzes the mechanisms of implementation of the state ecological policy at the regional
level in Ukraine. The distribution of functions between the subjects of state economic policy at the
regional level is considered. The problematic aspects and contradictions of the regional ecological
policy are highlighted. The directions of improvement of the state ecological policy at the regional
level are offered.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Механізми державного управління та механізми

реалізації державної економічної політики на регіональ�

ному рівні стали об'єктом дослідження різних зарубіж�

них і вітчизняних учених (це зокрема О. Амосов, Г. Ата�

манчук, В. Бакуменко, С. Дорогунцов, В. Князєв, О. Ко�

ротич, М. Латинін, О. Машков, Н. Нижник, Г. Одинцова,

Я. Олійник, Ю. Пітюренко, Ю. Сурмін та ін.). Ці дослід�

ження є міцним підгрунтям для дослідження організа�

ційного механізму реалізації державної економічної по�

літики на регіональному рівні. Проте недостатньо роз�

робленими в науковому та практичному плані залиша�

ються питання щодо здійснення таких механізмів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз механізмів реалізації держав�

ної екологічної політики на регіональному рівні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Регіональна екологічна політика держави є орга�

нічною складовою національної екологічної політики.

Від вирішення регіональних екологічних проблем

значною мірою залежить соціально�економічна

стабільність в Україні. В умовах децентралізації управ�

ління та підвищення ролі соціально�економічного роз�

витку регіонів особливої актуальності набуває управ�

ління охороною довкілля, раціональне використанням

природних ресурсів та безпека життєдіяльності люди�

ни.

Головними першопричинами екологічних проблем в

Україні є:

— значна кількість ресурсо� та енергоємних галузей,

негативний вплив яких був посилений переходом до рин�

кових умов;

— зношеність основних фондів промислової і транс�

портної інфраструктури; існуюча система державного уп�

равління у сфері охорони навколишнього природного

середовища, регулювання використання природних ре�

сурсів, відсутність чіткого розмежування природоохо�

ронних та господарських функцій;

— не сформованість інститутів громадянського су�

спільства;

— недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів

збереження навколишнього природного середовища та

переваг сталого розвитку; недотримання природоохо�

ронного законодавства.

Державна екологічна політика на регіональному

рівні здійснюється за допомогою механізмів, спрямова�

них на стимулювання розвитку регіонів. Узагальнивши

існуючі визначення поняття механізмів у широкому ро�

зумінні, можна констатувати, що це є сукупність по�

слідовних дій окремих елементів, засобів і методів у пев�

них формах, які забезпечують функціонування та роз�

виток системи.

За функціональною ознакою механізми реалізації

державної екологічної політики на регіональному рівні

можна поділити на основні   організаційний, правовий,

економічний, та допоміжні: кадровий, інформаційний та

громадського впливу, які спираються переважно на ре�

гулятивне екологічне національне й міжнародне законо�

давство, стандарти і норми. Розглянемо послідовно

особливості функціонування цих механізмів.

Організаційний механізм реалізації державної еко�

логічної політики на регіональному рівні. Державну еко�

логічну політику на регіональному рівні реалізують орга�

ни державної влади та суб'єкти, що мають спеціальні по�

вноваження.

Такими органами державної влади є:

— Президент України;

— Верховна Рада України;

— Кабінет Міністрів України;

— Рада національної безпеки і оборони України;

— Державна комісія з питань техногенно�екологіч�

ної безпеки та надзвичайних ситуацій;

— Міністерство екології та природних ресурсів Ук�

раїни;

— Державна екологічна інспекція України;

— державні екологічні інспекції в областях;

— Представництво Президента України в Авто�

номній Республіці Крим (тимчасово окупована терито�

рія);

— Рада Міністрів Автономної Республіки Крим (тим�

часово окупована територія);

— Верховна Рада Автономної Республіки Крим (тим�

часово окупована територія);

— місцеві державні адміністрації;

— Республіканський комітет АРК з ОНПС (тимчасо�

во окупована територія);

— Державна Азовська морська екологічна інспек�

ція;

— Державна екологічна інспекція Північно�Західно�

го регіону Чорного моря;

— міські державні адміністрації (м. Київ, м. Севас�

тополь);

— районні державні адміністрації;

— районні державні адміністрації (АРК, м. Київ, у

м. Севастополь);

— місцеві ради територіальних громад;

— державні управління ОНПС (м. Київ, м. Севасто�

поль);

— державні екологічні інспекції (м. Київ, м. Севас�

тополь) [1].

Крім цих органів державної влади, які відносяться

до системи загального державного управління, до сис�

теми органів управління у сфері охорони навколишньо�

го природного середовища належать також:

— органи відомчого управління та контролю, орга�

ни спеціалізованого функціонального управління

(Міністерство охорони здоров'я України, Державна

служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство

внутрішніх справ України, Міністерство енергетики та

вугільної промисловості України, Державна авіаційна

служба України, Державне космічне агентство України,

Державна санітарно�епідеміологічна служба України);

— органи спеціалізованого управління з використан�

ням окремих видів ресурсів (Державна служба геології

та надр України, Державне агентство з земельних ре�

сурсів України, Державне агентство водних ресурсів Ук�

раїни, Державна служба гірничого нагляду та промис�

лової безпеки України, Державне агентство лісових ре�

сурсів України, Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово�комунального господарства Ук�

раїни);

— органи громадського управління (Українське то�

вариство охорони природи, Українська екологічна асо�

ціація "Зелений світ", Національний екологічний центр

України, Український екологічний фонд 3000, Всеукраї�

нська екологічна ліга, ВГО "Ноосфера" та ін.).

Правовий механізм реалізації державної екологіч�

ної політики на регіональному рівні. У законодавстві Ук�

раїни про охорону навколишнього природного середо�

вища закріплено загальні принципи й цілі діяльності дер�

жавних органів з питань охорони довкілля, які повинні

забезпечувати концептуальну однорідність законодав�

ства у цій сфері, визначено основні напрями діяльності

та органи, які їх здійснюють. В останні роки для розвит�

ку нормативно�правової бази прийнято спеціальні зако�

нодавчі, спрямовані на запобігання та усунення порушень

якості компонентів довкілля [2].

В основу законодавчої платформи покладено пра�

вові акти, які враховують природні, географічні та соц�

іально�економічні особливості того чи іншого регіону,

регламентують головні напрями діяльності держави у

сфері охорони навколишнього середовища, а саме:

впровадження стандартів якості довкілля, організацію

моніторингу, керівництво розробленням і реалізацією

програм контролю за забрудненням середовища, орга�

нізацію наукових досліджень з проблем довкілля, бю�

джетно�фінансову діяльність тощо. Проте гострота еко�
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логічних проблем змушує більш грун�

товно зосередиться на цьому питанні і

виробити ефективний механізм збере�

ження навколишнього природного се�

редовища.

Аналіз наукових досліджень свід�

чить, що при досить високому рівні нор�

мативно�правового забезпечення еко�

логічна політика України має низку про�

тиріч між галузевим й природоохорон�

ним законодавством.

Закон України "Про охорону навко�

лишнього природного середовища"

(1991 р.) є стержневим у цій сфері, він

проголошує та запроваджує систему

управління в галузі природокористуван�

ня. За роки незалежності створено нове

природоохоронне законодавство, яке

доповнює Закон України "Про охорону

навколишнього природного середови�

ща" та регулює правовідносини у сфе�

рах взаємодії людини і природи. В пер�

шу чергу це:

— Конституція України (ст. 13, 16, 50, 92), а також

спеціальний VII розділ "Екологічна безпека" Декларації

про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.

містить широке коло питань охорони навколишнього

природного середовища і раціонального використання

природних ресурсів [3];

— Земельний кодекс України, який регулює охоро�

ну і раціональне використання земель [4];

— Лісовий кодекс України охоплює питання щодо

збереження, відновлення та раціонального використан�

ня лісів [5];

— Водний кодекс України забезпечує правову охо�

рону вод від засмічення, забруднення, виснаження і ре�

гулює порядок їх використання [6];

— Кодекс про надра України забезпечує раціональ�

не, комплексне використання надр для задоволення по�

треб суспільства, їх охорону, гарантуючи при цьому без�

пеку людей та довкілля при користуванні надрами [7];

— Кодекс цивільного захисту України забезпечує

охорону населення, території, навколишнє природне се�

редовище і майно, а також екологічну безпеку [8];

— Закон України "Про охорону атмосферного по�

вітря" спрямований на відновлення та збереження при�

родного стану атмосферного повітря, а також відвернен�

ня шкідливого впливу на довкілля та цілу низку законів

[9].

Треба зазначити, що правова база державної еко�

логічної політики, зокрема на регіональному рівні, за

роки незалежності загалом сформована. У березні 1998 ро�

ку Верховна Рада України затвердила "Основні напря�

ми державної політики у галузі охорони довкілля, вико�

ристання природних ресурсів та забезпечення екологіч�

ної безпеки". Цей документ на державному рівні прого�

лосив довгострокову стратегію розв'язання екологічних

проблем України.

Новий Кримінальний кодекс України (2001 р.), який

містить розділ "Злочин проти довкілля" і статті, яких ра�

ніше в попередньому Кримінальному кодексі України

(1960 р.) не було. Це порушення правил екологічної без�

пеки (ст. 236), заховання або перекручення відомостей

про екологічний стан або захворюваність населення

(ст. 238), забруднення або псування землі (ст. 239), про�

ектування чи експлуатація споруд без захисту довкілля

(ст. 253), безгосподарне використання землі (ст. 254) та

ін. За злочини передбачена кримінальна відповідальність

у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні по�

сади або займатися певною діяльністю, обмеження або

позбавлення волі з максимальним строком до 12 років

(ст. 252. Умисне знищення або пошкодження територій,

узятих під охорону держави, і об'єктів природно�запо�

відного фонду).

Вирішення екологічних проблем знаходиться не

стільки в колі методів природничих та технічних наук,

скільки у сфері державного управління, законодавства

та масово�інформаційної діяльності. Тому головним для

адекватного реагування є:

1. Забезпечення доступності, достовірності та своє�

часності отримання екологічної інформації засобами ма�

сової інформації та громадськістю, формування еколо�

гічної свідомості і відповідальності у громадян та бізне�

су.

2. Забезпечення міжгалузевого, міжрегіонального

співробітництва та партнерства між громадами, держа�

вою та бізнесом в сфері забезпечення екологічної без�

пеки.

3. Створення української системи моніторингу і управ�

ління в сфері екологічної безпеки, як сегменту глобаль�

ної мережі екологічного моніторингу на основі сучасних

технологій.

Адже існуюча в Україні система моніторингу довкі�

лля не забезпечує проведення систематичних і обгрун�

тованих оцінок гранично допустимих змін природних

екологічних систем та техногенних навантажень на них і

характеру основних джерел загроз екологічній безпеці

та потребує кардинального удосконалення, в тому числі

на регіональному та місцевому рівнях (рис. 1).

Викликом сучасного етапу утвердження державності

України стала техногенно�екологічна ситуація в країні.

Вона об'єктивно примушує сконцентрувати увагу в дер�

жавній політиці на проблемі безпеки об'єктів індустрі�

ально�промислового сектору, на нейтралізації і відвер�

ненні загроз, обумовлених екологічною і техногенною

обстановкою в країні.

У 1998 році за поданням міністерства Верховна Рада

України прийняла базовий закон "Про відходи", на вве�

дення в дію якого розроблено цілу низку постанов Кабі�

нету Міністрів України та інших нормативних актів. У

Глобальна система моніторингу навколишнього середовища 

Єдина державна система екологічного моніторингу України 

Моніторинг 
навколишнього 
середовища (в 
т.ч. на основі 
космічних 

спостережень)

Інформація 
для прийняття 
державно-

управлінських 
рішень 

Центри 
спостереження 

Станції 
спостереження 

Пункти 
спостереження 

Моніторинг природних об’єктів: 
земельних та водних ресурсів, повітря, 
мінерально- сировинних ресурсів, 

флори та фауни тощо

Центральні 
органи влади 

Регіональні 
органи влади 

Місцеві 
органи влади 

Моніторинг суспільних об’єктів 
(санітарно- ветеринарний моніторинг, 

радіаційний моніторинг тощо) 

Рис. 1. Механізм реалізації державної екологічного
моніторингу

Джерело: складно автором на основі [9].
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1999 р. прийнято Закон України "Про приєднання Ук�

раїни до Базельської конвенції про контроль за транс�

кордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх

видаленням", а в 2000 році розроблено і прийнято Вер�

ховною Радою України "Загальнодержавну програму по�

водження з токсичними відходами". На початку 2013 р.

була схвалена Концепція Концепції Загальнодержавної

програми поводження з відходами на 2013—2020 роки.

З урахуванням існуючих екологічних проблем та непо�

рушними основами природоохоронної політики держа�

ви запропоновано сучасний документ екологічного

змісту. У цьому контексті розроблено та прийнято Стра�

тегію державної екологічної політики України на період

до 2020 р. (Стратегія).

Стратегією у другому розділі визначено мету на�

ціональної екологічної політики   це стабілізація і пол�

іпшення екологічного стану території України, шля�

хом утвердження державної екологічної політики, як

інтегрованого чинника соціально�економічного роз�

витку держави, для забезпечення переходу до ста�

лого (екологічно збалансованого) розвитку та впро�

вадження екологічно збалансованої системи приро�

докористування та збереження природних екосис�

тем.

Стратегія визначає принципи національної екологі�

чної політики, зокрема:

— рівність трьох складових розвитку держави (еко�

номічної, екологічної, соціальної), що зумовлює орієн�

тування на пріоритети сталого розвитку, врахування еко�

логічних наслідків під час прийняття економічних рішень;

екологічна відповідальність, яка потребує запро�

вадження відповідальності за будь які порушення зако�

нодавства про охорону навколишнього природного се�

редовища;

— аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які

грунтуються на результатах державної екологічної екс�

пертизи, а також проведення державного моніторингу

навколишнього природного середовища;

— інтеграція питань охорони навколишнього при�

родного середовища та раціонального використання

природних ресурсів (екологічних цілей) в секторальну

політику на тому ж рівні, що й економічні та соціальні

цілі;

— міжсекторальне партнерство та залучення до

реалізації політики усіх зацікавлених сторін [10].

Очікувані результати, які прогнозуються від реалі�

зації Стратегії, це:

— впровадження дієвої системи інформування на�

селення щодо збереження довкілля, екополітики та ста�

лого розвитку;

— усунення прямого зв'язку між економічним зрос�

танням та погіршенням стану навколишнього середови�

ща;

— підвищення обсягу видатків на природоохоронні

цілі з державного бюджету до рівня 3 % ВВП;

— стабілізація та подальше зменшення обсягів ви�

кидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря до

рівня 4,9 млн т на рік;

— зменшення обсягів відведення забруднених зво�

ротних вод до рівня 2,9 млн м3 на рік; досягнення вод�

них Цілей Розвитку Тисячоліття;

— зменшення обсягів утворення токсичних відходів

до рівня 1,5 млн т на рік;

— збільшення показника заповідності до рівня 10%;

— створення розгалуженої екомережі та припинен�

ня втрат біорізноманіття.

Сучасні умови існування суспільства диктують не�

обхідність екологозберігаючої економічної концепції

господарювання. З метою вдосконалення та розвитку

екологічного законодавства України, а також відповід�

но до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збережен�

ня біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.)

щодо питання формування Всеєвропейської екологічної

мережі як єдиної просторової системи територій країн

Європи з природним або частково зміненим станом лан�

дшафту в України створено Загальнодержавну програ�

му формування національної екологічної мережі Украї�

ни на 2000—2015 рр., затверджену Законом України.

Реалізація Програми розрахована на період до 2015

року, який поділяється на два етапи — 2000—2005 рр.

та 2006—2017 рр.

Таким чином, у чинному законодавстві про охорону

навколишнього природного середовища закріплено за�

гальні принципи й цілі діяльності державних органів з

питань охорони довкілля, які повинні забезпечувати кон�

цептуальну однорідність законодавства у цій сфері, виз�

начено основні напрями діяльності та органи, які їх

здійснюють.

Місцеве самоврядування в Україні згідно з чинним

законодавством здійснюється через сільські, селищні,

міські ради та їх виконавчі органи, районні та обласні

ради, а також територіальними громадами сіл, селищ,

міст. Ці органи, що представляють спільні інтереси те�

риторіальних громад сіл, селищ і міст, вирішують питан�

ня місцевого значення в межах Конституції та законів Ук�

раїни, самостійно реалізують надані їм повноваження.

Виключно до компетенції як обласних, так і районних

рад у галузі соціально�економічного розвитку належать

такі функції: затвердження бюджетів території, внесен�

ня змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

затвердження програм соціально�економічного та куль�

турного розвитку території, цільових програм з інших

питань, заслуховування звітів про їх виконання; розподіл

державних коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповід�

но між районними бюджетами, місцевими бюджетами

міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного зна�

чення; регулювання земельних відносин; вирішення за

дорученням відповідних рад питань про продаж, пере�

дачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів кому�

нальної власності, які забезпечують спільні потреби те�

риторіальних громад і перебувають в управлінні відпо�

відних рад, а також придбання цих об'єктів в установле�

ному законом порядку; вирішення питань щодо управ�

ління об'єктами спільної власності територіальних гро�

мад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в

управлінні відповідних рад; делегування місцевим дер�

жавним адміністраціям окремих повноважень обласних

і районних рад; надання згоди на передачу об'єктів з дер�

жавної у спільну власність територіальних громад сіл, се�

лищ, міст і ухвалення рішень про передання об'єктів пра�

ва спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

міст, що перебувають в управлінні відповідних рад, у

державну власність, а також про придбання об'єктів дер�

жавної власності [11].

В останні роки для розвитку нормативно�правової

бази прийнято спеціальні законодавчі акти, спрямовані

на спеціальне запобігання та усунення порушень якості

компонентів довкілля. Вони найбільшою мірою не вра�

ховують природну, географічну та соціально�економіч�

ну специфіку того чи іншого регіону, але регламентують

головні напрями діяльності держави у сфері охорони на�

вколишнього середовища, а саме: впровадження стан�
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дартів якості довкілля, організацію моніторингу, управ�

ління розробленням і реалізацією програм контролю за

забрудненням середовища, організацію наукових дослі�

джень з проблем довкілля, бюджетно�фінансову діяль�

ність тощо.

Нині в Україні чинним законодавством не визначено

основні принципи регіональної екологічної політики, але,

виходячи із загальносистемних вимог, конституційних

прав людини і національних інтересів, міжнародних зо�

бов'язань країни, їх можна визначити таким чином:

— пріоритетність прав людини на екологічно безпеч�

не і здорове життя;

— обов'язковість додержання екологічних законів

гармонізації співіснування людини, суспільства і приро�

ди;

— обов'язковість додержання екологічних стан�

дартів, нормативів та лімітів у місцевій життєдіяльності;

— обов'язковість додержання принципу екологічної,

соціальної, економічної і культурної збалансованості під

час здійснення господарської та іншої діяльності;

— екологізація всіх сфер місцевої життєдіяльності;

збалансованість національних і місцевих інтересів, дер�

жавної і місцевої екологічної політики;

— пріоритетність громадських екологічних ініціатив,

гласності і демократизму під час прийняття рішень;

— пріоритетність екологічної культури, освіти як спо�

собу життя населення в гармонії з природою;

— забезпечення відповідальності забруднювачів усіх

форм власності;

— забезпечення ефективності дії еколого�еконо�

мічних механізмів природокористування на основі прин�

ципу "забруднювач платить";

— пріоритетність новітніх технологій у функціону�

ванні місцевих комунальних служб.

Вітчизняне законодавство декларує забезпечення

екологічних прав і участь громадськості в прийнятті еко�

логічно значимих рішень (Конституція України (ст. 50),

Закон України "Про охорону навколишнього природно�

го середовища" (ст. 9, 10, 11, 21), Водний Кодекс Украї�

ни (ст. 11) і ін.). Крім того, гарантії участі громадськості

в рішенні будь�яких питань прописані в Законі "Про

місцеве самоврядування в Україні" (ст. 7, 8, 9, 13) і в За�

коні "Про всеукраїнський референдум" .

Діючим документом, спеціально спрямованим на за�

безпечення екологічних прав громадян, є "Конвенція про

доступ до інформації, участі громадськості в прийнятті

рішень і доступі до правосуддя з питань, що стосуються

довкілля" (Оргуська Конвенція), ратифікована Верхов�

ною Радою України у 1999 р.

У 2015 р. Указом Президента України від 26 травня

2015 р. № 287/2015 затверджена нова Стратегія націо�

нальної безпеки України, де було визначено загрози еко�

логічній безпеці:

— надмірний антропогенний вплив і високий рівень

техногенного навантаження на територію України;

— негативні екологічні наслідки Чорнобильської ка�

тастрофи;

— значний обсяг відходів виробництва та споживан�

ня і неналежний рівень їх вторинного використання, пе�

реробки та утилізації;

— незадовільний стан єдиної державної системи та

сил цивільного захисту, системи моніторингу довкілля.

Пріоритетами забезпечення екологічної безпеки

Стратегії визначено:

— збереження природних екосистем, підтримка їх

цілісності та функцій життєзабезпечення;

— створення ефективної системи моніторингу дов�

кілля;

— ресурсозбереження, забезпечення збалансовано�

го риродокористування;

— зниження рівня забруднення навколишнього при�

родного середовища, забезпечення контролю джерел

забруднення атмосферного повітря, поверхневих і

підземних вод, зниження рівня забруднення та відтво�

рення родючості грунтів; очистка територій від промис�

лових і побутових відходів;

— формування системи переробки та утилізації

відходів виробництва та споживання;

— мінімізація негативних наслідків Чорнобильської

катастрофи;

— недопущення неконтрольованого ввезення в Ук�

раїну екологічно небезпечних технологій, речовин, ма�

теріалів, трансгенних рослин і збудників хвороб [12].

Також зазначено, що Україна вживатиме заходів

щодо забезпечення біобезпеки, унеможливлення поши�

рення небезпечних інфекційних захворювань, підтриму�

ватиме міжнародні зусилля у цій сфері.

Таким чином, ключовими напрямами розвитку й

вдосконалення законодавства на даному етапі є розроб�

ка і впровадження нормативно�правових актів, що забез�

печують введення в дію законів та створення умов для

виконання вимог чинного законодавства; вдосконален�

ня діючого законодавства відповідно до вимог нашого

сьогодення з врахуванням реальних умов діяльності

суб'єктів господарювання.

Економічний механізм реалізації державної еколог�

ічної політики на регіональному рівні. Основні складові

економічного механізму забезпечення раціонального

природокористування визначені у ст. 41 Закону Украї�

ни "Про охорону навколишнього природного середови�

ща", зокрема:

— взаємозв'язок усієї управлінської, науково�техн�

ічної та господарської діяльності підприємств, установ

та організацій з раціональним використанням природ�

них ресурсів та ефективністю заходів щодо охорони на�

вколишнього природного середовища на основі еконо�

мічних важелів;

— визначення джерел фінансування заходів щодо

охорони навколишнього природного середовища;

— встановлення лімітів використання природних ре�

сурсів, скидів забруднювальних речовин у навколишнє

природне середовище та на утворення і розміщення

відходів;

— встановлення нормативів збору і розмірів зборів

за використання природних ресурсів, викиди і скиди заб�

руднювальних речовин у навколишнє природне сере�

довище на утворення і розміщення відходів та інші види

шкідливого впливу;

— надання підприємствам, установам і організаціям,

а також громадянам податкових, кредитних та інших

пільг при впровадженні ними маловідходних, енерго� і

ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів

енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охо�

рони навколишнього природного середовища;

— відшкодування в установленому порядку збитків,

завданих порушенням законодавства про охорону на�

вколишнього природного середовища.

У залежності від методології підходу до регіональ�

ної екологічної політики в кожній країні змінюються не

тільки конкретні засоби впливу на природу, але й еко�

номічний механізм реалізації екологічної політики,

найбільш поширеними з них є:
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— платежі за природокористування, що представ�

ляють собою платежі за використання того чи іншого

природного ресурсу (наприклад, парку, місць для рибо�

ловлі або полювання);

— податки, призначені для забезпечення раціональ�

ного використання природних ресурсів і не компенсу�

ються платежами за їх використання;

— субсидії у вигляді всіх форм фінансової допомо�

ги, що надається забруднювачам або користувачам при�

родних ресурсів на цілі охорони навколишнього сере�

довища (безоплатні позики, пільгові позики, зниження

податкових ставок, прискорена амортизація і т. д.);

— виплати компенсацій за завдану екологічну шко�

ду: суми, що сплачуються згідно з цивільним законодав�

ством в порядку компенсації за шкоду, заподіяну діяль�

ністю, що викликає забруднення навколишнього сере�

довища. Подібні суми можуть бути виплачені постраж�

далим реципієнтам (наприклад, у випадках хронічного

або випадкового забруднення) або державі. Виплати мо�

жуть здійснюватися у рамках конкретних норм правової

відповідальності та прийнятих систем компенсації, або

ж в рамках компенсаційних фондів, які фінансуються за

рахунок внесків потенційних забруднювачів;

— перепродаж (передача) дозволу, права або квоти

засновано на принципі, що будь�яке збільшення ступе�

ня використання природних ресурсів має бути компен�

совано зниженням на еквівалентну величину, а іноді й

більше.

На сьогодні в Україні розроблені і впроваджені

основні елементи економічного механізму природоко�

ристування та природоохоронної діяльності на регіо�

нальному та місцевому рівнях, як найбільш ефективно�

го та перспективного серед інших управлінських підходів

до реалізації державної екологічної політики. Найваж�

ливішими з них є:

— екологічне оподаткування (екологічний податок

та рентна плата за спеціальне використання природних

ресурсів (мінеральних, водних, земельних, лісових, біо�

логічних);

— відшкодування збитків, заподіяних внаслідок по�

рушення законодавства про охорону довкілля.

Відповідно до вимог Податкового кодексу Украї�

ни екологічний податок — загальнодержавний обо�

в'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів

викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти

забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактич�

ного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово збе�

рігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворе�

них радіоактивних відходів та з фактичного обсягу ра�

діоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009

року [13].

Економічний механізм реалізації державної еколо�

гічної політики на регіональному рівні включає:

— платність природокористування;

— систему економічного стимулювання природо�

охоронної діяльності;

— плату за забруднення навколишнього середови�

ща;

— наявність ринку природних ресурсів;

— удосконалення цінової політики, особливо в га�

лузях, що використовують природні ресурси у своїй ви�

робничій діяльності;

— екологічні фонди;

— екологічні програми;

— продаж прав за забруднення;

— екологічне страхування.

Відповідно до діючого природоохоронного законо�

давства, економічні заходи забезпечення охорони навко�

лишнього природного середовища передбачають:

— визначення джерел фінансування заходів щодо

охорони навколишньої природної cередовища;

— встановлення лімітів використання природних ре�

сурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навко�

лишнє середовище й розміщення відходів виробництва;

— встановлення нормативів плати й розмірів пла�

тежів за забруднення навколишнього середовища; на�

дання суб'єктам підприємницької діяльності й громадя�

нам податкових, кредитних і інших пільг при проведенні

природоохоронних робіт;

— відшкодування у встановленому порядку збитків,

заподіюваних порушенням природоохоронного законо�

давства.

У той же час, оцінка економічної складової життє�

діяльності регіонів дає підстави стверджувати, що ще не

вдалося створити механізм екологічних обмежень при

лібералізації форм власності. Така ситуація призвела до

порушень природоохоронного законодавства і доступу

окремих соціальних груп до використання природно�ре�

сурсних об'єктів і територій з високим економічним по�

тенціалом і природоохоронною цінністю.

Нинішня система природоохоронних заходів не може

виключити можливості виникнення надзвичайних ситуацій

в результаті довготривалого антропогенного впливу на ото�

чуюче середовище, а високий ступень зносу основних

фондів та господарського комплексу приводить до по�

гіршення стану довкілля. Крім того, низький рівень моти�

вації до раціонального природокористування у суб'єктів

господарської діяльності, обумовлений переважанням ад�

міністративних методів управління в економічній діяльності,

негативне ставлення суспільства до екологічних проблем,

пріоритетів регіонального розвитку, обумовлене низьким

рівнем поінформованості, система безперервної екологіч�

ної освіти, яка знаходиться ще на стадії становлення, лише

підсилюють і без того складну ситуацію в регіонах.

Як бачимо, в Україні існує підгрунтя й розвинені ме�

ханізми реалізації екологічної політики, але вони не дієві,

або реалізуються не в повній мірі та потребують адап�

тації до європейського законодавства і запозиченні дос�

віду країн, з урахуванням особливостями властивими

нашої країні, в яких ефективність реалізації екологічної

політики вже доведена.

Отже, на сучасному етапі суспільного розвитку, яко�

му притаманне прискорення темпів науково�технічного

прогресу, з одного боку, загострення екологічних про�

блем та забруднення навколишнього середовища, з

іншого — особливого значення набуває процес форму�

вання та реалізації дієвої та ефективної державної еко�

логічної політики, яка враховує існуючий природно�ре�

сурсний потенціал регіонів. Головною метою державної

екологічної політики на регіональному рівні в довгост�

роковій перспективі є підвищення якості життя населен�

ня регіону за рахунок поліпшення екологічних пара�

метрів системи життєзабезпечення, впровадження нових

наукоємних, ресурсозберігаючих екологічно чистих тех�

нологій, формування стабільного екологобезпечного

господарсько�виробничого комплексу, створення еко�

логічно безпечних умов проживання людей, що й буде

предметом подальших наукових досліджень.

ВИСНОВКИ
Так, розглядаючи економічний механізм, слід за�

значити, що: фактично не існують механізми креди�
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тування природоохоронних заходів, пільгового оподат�

кування та цінового заохочення еколого�конструктивної

діяльності; не набули необхідного розвитку механізми

надання субсидій на формування екологічної інфраст�

руктури, національного ринку екологічних послуг; фак�

тична плата за забруднення не покриває фактичної шко�

ди; спостерігається тенденція до заниження реальної

вартості природних благ тощо. Стосовно організаційних

механізмів, то вони належать до категорії перспектив�

них.

Адміністративні механізми на сьогодні вже сформу�

валися у певну злагоджену систему, проте і вони не поз�

бавлені недоліків: формальність процедури екологічної

експертизи; лише не значна частина норм може вважа�

тися екологічними, адже більшість встановлена без ура�

хування законів існування біосистем. Сучасне законодав�

ство стримує процес упровадження інновацій, акценту�

ючи увагу не на запобіганні забрудненню, а на усуненні

його наслідків.

Забезпечення стійкого соціально�економічного та

екологічного розвитку регіону неможливе без проведен�

ня активної регіональної екологічної політики, а також

без формування дієвого механізму контролю за еколо�

гічною ситуацією і управління природоохоронними за�

ходами
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