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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Становлення України як незалежної демократичної

держави відбувається в період кардинальних змін у си)

стемі міжнародних відносин. З огляду на геополітичне

становище, історичний досвід, культурні традиції, ба)

гаті природні ресурси, потужний економічний, науково)

технічний та інтелектуальний потенціал, Україна може і

повинна стати впливовою світовою державою, здатною

відігравати важливу роль у забезпеченні політико)еко)

номічної стабільності у Європі.

Євроінтеграція України є сьогодні одним з тих пи)

тань існування держави, яке актуальне не тільки для ке)

рівництва країни, але і для її громадян. Ключовим ас)

пектом євроінтеграції є впровадження в Україні євро)

пейських стандартів. Однією з головних пріоритетних
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функцій зовнішньої політики України відповідно до її

найважливіших загальнонаціональних інтересів і зав)

дань є участь у вирішенні глобальних проблем сучас)

ності, серед яких і охорона навколишнього природно)

го середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Значний внесок у розвиток досліджень екологічних

аспектів у державному управлінні зробили такі україн)

ські вчені як: О. Лазор, О. Веклич, Л. Мельник, В. Крав)

ців, та ін. Проблемами екологічного регулювання та

аналізу ефективності природоохоронної діяльності,
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займалися також такі вітчизняні та зарубіжні вчені як

В. Медоуз, М. Реймерс, А. Федоріщева, Л. Мельник,

Б. Данилишин, М. Хвесик, та ін. Однак, на нашу думку,

потребує детальнішого вивчення власне досвід євро)

пейських країн у вирішенні зазначених вище проблем.

Охорона довкілля є одним із ключових напрямів

міжнародної інтеграції в XXI ст. Найбільше це стосуєть)

ся європейського континенту. Водночас, незважаючи на

активну інтеграційну риторику, Україна майже не при)

діляє уваги інтеграційним зусиллям в екологічній сфері.

Так, довкілля не входить до пріоритетних напрямів

співпраці з ЄС, хоча процес приєднання до нього країн

ЦСЄ засвідчив важливість саме екологічної сфери.

Загалом, на цьому етапі цивілізаційного розвитку

спостерігається недостатня ефективність механізмів

державного управління в екологічній сфері, що є на)

слідком недосконалості сучасних методів, інструментів

і механізмів державного управління охороною навко)

лишнього природного середовища, а також неефектив)

ного вибору таких важелів впливу й окремих інстру)

ментів, які б сприяли збалансованості між екологічни)

ми, економічними та соціальними інтересами. Тому, зад)

ля ефективного вирішення вказаних проблем необхід)

ним є врахування досвіду зарубіжних країн у контексті

забезпечення ефективної екологічної політики.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є вивчення досвіду державного уп)

равління екологічною сферою в зарубіжних країнах

вдосконалення існуючих механізмів державного управ)

ління екологічною складовою в Україні та в кожному її

регіоні зокрема.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стан державного управління в екологічній сфері

необхідно аналізувати з позицій комплексного підходу

до вирішення цього завдання. Адже забезпечення ста)

лого екологобезпечного розвитку пов'язане з ефектив)

ністю державного управління в цілому, дієвістю засто)

совуваних економічних інструментів та важелів, впро)

вадженням новітніх технологій, нормативно)правовим,

фінансовим, інформаційним забезпеченням, рівнем ос)

віти посадовців у вказаній сфері, участю та поінформо)

ваністю громадськості тощо.

Згідно з Global Innovation Index 2013, критеріями

якості державного управління були обрані: ефективність

державного управління (ефективність уряду), верховен)

ство права, екологічна стійкість, простота захисту інве)

сторів, екологічна ефективність політики держави, та

загальний інноваційний потенціал країни [1].

Щодо ефективності державного управління зага)

лом, у вищезазначеному рейтингу Україна займає 124

місце із 142 можливих і знаходиться між такими країна)

ми, як Малі та Пакистан , що, звичайно ж, є негативним

явищем, бо без ефективного регулювання та контролю

з боку держави будь)які запропоновані ініціативи щодо

покращення стану охорони навколишнього природнь)

ого середовища не будуть ефективними. Не кращою є

ситуація із верховенством права та захистом інвесторів,

оскільки у вказаному рейтингу Україна займає 117 та

102 місця відповідно. Очевидно, що для ефективного

впровадження охоронно)захисних програм необхідною

є активність інвесторів у цій сфері, які мають забезпе)

чити їх впровадження. Однак інвестиційний клімат у

країні, а також суперечливості у нормативних актах та

їх часта зміна втримують потенційних інвесторів від

серйозних вкладень в Україні.

Аналізуючи такі критерії, як екологічна стабільність

та екологічна ефективність політики держави, зазначи)

мо, що Україна також знаходиться на не найкращих 118

та 97 місцях відповідно, що є неприпустимо, бо на цьо)

му етапі розвитку Україна, з її потенціалом та в процесі

її євроінтеграції повинна визначити для себе пріоритет)

ним напрямом вказаної співпраці саме охорону та збе)

реження навколишнього природного середовища.

У цьому аспекті, важливе значення має загальний

рівень інноваційної діяльності. Його визначають, вико)

ристовуючи 84 показники. За цим критерієм Україна

займає 71 місце, втративши вісім позицій у порівнянні з

минулим роком. Між тим, Україна має йти шляхом інтен)

сивного економічного зростання за допомогою впро)

вадження ефективної інноваційно)екологічної політики

за рахунок структурної перебудови народного госпо)

дарства та екологізації суспільного виробництва шля)

хом впровадження ресурсозберігаючих і безвідходних

технологій.

Аналіз сучасних досліджень дає змогу зробити вис)

новки про те, що найважливішими перешкодами для

реалізації ефективного механізму державного управлі)

ння в екологічній сфері є недостатнє інформаційне та

фінансове забезпечення, труднощі та невідповідності у

сучасному законодавстві, низький рівень фінансування

природозахисних програм, впровадження інноваційних

технологій і, особливо, неврахування світового передо)

вого досвіду.

 Проведений аналіз, світового досвіду показує, що

основними тенденціями у розвитку відносин людини і

навколишнього середовища в розвинених країнах є ви)

користання правового підходу, науково)обгрунтованої

взаємодії, формування "екологічної свідомості" насе)

лення, суспільного природоохоронного руху, збережен)

ня або повернення державної власності на природні

ресурси [2].

Слід зазначити, що у зарубіжних країнах у процесі

екологобезпечного розвитку суспільства задіяні ефек)

тивні економічні, адміністративні та правові механізми

управління природокористуванням, забезпечено висо)

кий рівень фінансування та стимулювання природоохо)

ронної діяльності.

Також, досвід провідних країн засвідчує, що в еко)

логічній сфері все більшу роль відіграє інноваційна

діяльність держави, а саме: реалізація великомасштаб)

них цільових проектів (США, Велика Британія, Фран)

ція); розповсюдження нововведень, створення сприят)

ливого інноваційного середовища, раціоналізація струк)

тури економіки (Німеччина, Швеція, Швейцарія); роз)

виток відповідної інфраструктури (Японія, Південна

Корея) [3, с. 11]. Тобто практика цих країн у контексті

збереження довкілля зорієнтована не стільки на подо)

лання наслідків від вже завданої шкоди навколишньо)

му середовищу, скільки на впровадженням інновацій)

них технологій задля зменшення цієї шкоди та поперед)

женню негативних наслідків від антропогенного впливу
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на довкілля.

У багатьох європейських регіонах функціонують

регіональні агентства з технологій та інновацій, які ство)

рені за підтримки держави і здійснюють підтримку інно)

ваційної природоохоронної діяльності в регіонах шля)

хом:

— проведення семінарів для дослідників з питань

управління знаннями в сфері охорони довкілля;

— надання допомоги в отриманні патентів та

ліцензій;

— організації трансферу технологій;

— проведення конкурсів серед інноваторів;

— фінансування участі інноваційних суб'єктів у

міжнародних виставках;

— організації інноваційних форумів та фестивалів;

— надання грантової допомоги для виконання нау)

кових тем студентам;

— координації діяльності університетів та наукових

установ;

— підтримки діяльності інноваційних кластерів [4].

Звичайно ж, не останню роль відіграє компе)

тенційність посадовців відповідних державних органів,

які приймають рішення щодо розв'язання проблем та

поліпшення стану навколишнього середовища. У краї)

нах ЄС практика навчання та підвищення кваліфікації

державних службовців в екологічній сфері дає змогу

враховувати професійні екологічні інтереси і рангувати

їх за ступенем пріоритетності для тих, хто навчається

за такими напрямами: переробка відходів; екологічне

право; водне господарство і очистка стічних вод; охо)

рона грунтів; енергозбереження; охорона довкілля на

підприємствах; регіональне екологічне планування (еко)

логічні програми); екологічна експертиза; боротьба з

хімічним забрудненням навколишнього середовища;

екологічна політика; екологічні аспекти сільськогоспо)

дарського виробництва; міжнародні аспекти охорони

водних ресурсів; охорона біорізноманіття; екологічна

освіта; екологічне консультування; програми економії

води [5, с. 212].

Досвід провідних країн дозволяє зробити висновок

про застосування досить ефективних важелів та інстру)

ментів у сфері охорони НПС. Зокрема серед європейсь)

ких країн прикладом ефективного використання еконо)

мічних важелів у реалізації екологічної політики може

бути Польща, країна, використання досвіду якої є ко)

рисним та доцільним внаслідок успішного втілення

інструментів екологічної політики і схожості з Україною

природних та соціальних умов.

Польща дотримується основного пріоритету еколо)

гічної політики, загальновизнаного для всіх країн ЄС —

недопущення забруднення природного середовища

шляхом екологічної передбачливості та розважливості.

Втілюється це використанням так званих "найкращих

доступних технологій" (Best Avilable Technology (BAT),

тобто застосування таких методів виробництва, які на

сучасному рівні науково)технічних знань надають мож)

ливість гарантувати якомога вищу екологічну безпеку).

BAT був запроваджений у 1984 р. директивою 84/360

ЄЕС для боротьби з промисловими забрудненнями ат)

мосферного повітря.

До ринкових регуляторів природокористування, які

використовуються в Польщі належать:

1. Екологічний податок. Концепцію оподаткування

розробляють з таким розрахунком, щоб окремі підприє)

мства, виробництво яких є екологічно безпечним, не

опинилися у невигідному становищі порівняно з конку)

рентами внаслідок здорожчення продукції.

2. Податкові пільги і субсидії. Головним завданням

тут є стимулювання більш активного застосування су)

часних науково)технічних досягнень. Втрати бюджетних

коштів внаслідок впровадження податкових пільг ком)

пенсують надходженнями від оподаткування підпри)

ємств, що використовують екологічно небезпечну тех)

нологію або виготовляють екологічно шкідливу продук)

цію.

3. Пільгові позики. Це важлива умова підтримання

природоохоронних інвестицій виробниками. У переліку

пільгових позик заслуговують на увагу такі методи, як

безвідсоткові чи з субсидованими відсотками позики.

До них зараховують різні види пільгового кредиту для

фінансової підтримки суб'єктів господарювання, які

запроваджують ресурсозбережливі та природоохо)

ронні технології.

4. Платежі за забруднення довкілля: плата за спе)

ціальне використання природних ресурсів, за забруд)

нення навколишнього природного середовища та інші

види шкідливого впливу на довкілля.

5. Реформа ціноутворення. Як засвідчує досвід

Польщі, завдяки диференціації цін на екологічно заб)

руднену та екологічно чисту продукцію можна досягти

позитивних результатів у зменшенні забруднення дов)

кілля [6].

Аналіз зарубіжної практики в плані реалізації еко)

логічної політики показує доцільність практичних за)

ходів у формуванні та фінансуванні екологічної політи)

ки, яка є запорукою забезпечення якісного збережен)

ня навколишнього природного середовища, раціональ)

ного використання реальних і потенційних природних

ресурсів, подальшої підтримки екологічної рівноваги в

природі для забезпечення розвитку економіки суспіль)

ства.

Так, у країнах ЄС широкого поширення набули по)

датки на незворотну тару для напоїв, пластикові мішки,

елементи електроживлення, хімічні добрива та ін. На)

приклад, в Італії діє податок на пластикові пакети, в

Нідерландах і Швеції — на використання сульфатних

добрив, у Франції — на пакувальну тару під напої (кош)

ти використовуються для вирішення проблем утилізації

пакувальної тари). Податки є ефективним засобом реа)

лізації екологічної політики держави, бо стимулюють

використання у виробництві енергоносіїв з менш інтен)

сивним утриманням двоокису вуглецю, сприяють ско)

роченню обсягів утворення відходів і покращують про)

цес їх утилізації.

У Німеччині, Данії, Нідерландах та низці інших країн

функціонує такий ринковий інструмент екологічного

регулювання, як торгівля правами ( дозволами ) на заб)

руднення. З огляду на те, що фірми мають різні рівні

лімітів щодо скорочення забруднення навколишнього

середовища, то між ними об'єктивно виникають умови

для подібного роду торгівлі. Порівнюючи при цьому

розміри лімітів забруднення з ринковою ціною дозволів,

фірми самостійно приймають рішення про доцільність

купівлі (продажу ) таких дозволів та їх кількості. У разі,
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якщо граничні витрати зниження забруднення навко)

лишнього середовища для фірми перевищують ринко)

ву ціну дозволів, їй вигідніше купити додаткові дозволи

на забруднення, а не знижувати обсяги викидів. І навпа)

ки, коли ціна дозволу вища від граничних витрат щодо

зниження забруднення, фірми продаватимуть дозволи

(права) на забруднення [7, с. 128—136].

Реалізацію державної політики еколого)економіч)

ного регулювання в розвинених країнах важко уявити

без розробки і впровадження в практику господарюван)

ня методів економічного стимулювання, до яких нале)

жать: прямі та непрямі субсидії (інвестиційні та на по)

криття експлуатаційних витрат) приватним фірмам, ре)

гіональним і місцевим органам влади; позики і кредити

за низькими відсотковими ставками, гарантії за банкі)

вськими позиками; надання режиму прискореної амор)

тизації очисного обладнання та іншої екотехніки; подат)

кові пільги на доходи від природоохоронних програм

приватним підприємствам; пільгові тарифи фірмам на

очищення стоків на муніципальних централізованих во)

доочисних спорудах та ін.

Також у зарубіжних країнах накопичено значний

досвід використання адміністративно)правових та еко)

номічних інструментів регулювання природокористу)

вання і охорони навколишнього середовища. При цьо)

му найкращого інструменту екологічного регулювання

не існує, кожен з них спрямований на вирішення конк)

ретних завдань і в певних випадках є більш доцільним,

ніж інший. Іншими словами, для зарубіжних країн ха)

рактерне поєднання різноманітних методів екологічно)

го регулювання, що дозволяє державам проводити ком)

плексну еколого)економічну політику , що охоплює всі

рівні і сфери природокористування.

Виходячи з викладеного, можна стверджувати, що

на цьому етапі цивілізаційного поступу однією із пер)

шочергових задач України є гармонізація національно)

го екологічного законодавства з природоохоронною

нормативною базою ЄС шляхом:

— адаптації розроблених та прийнятих національ)

них законодавчих природоохоронних актів до вимог

екологічного права ЄС;

— забезпечення їх ефективної імплементації в дер)

жавному управлінні в екологічній сфері;

— забезпечення виконання обов'язкових екологіч)

них норм згідно із встановленими вимогами;

— обов'язкової оцінки ефективності діючого зако)

нодавства (тобто шляхом оцінки досягнутих резуль)

татів).

Загалом, існуючий в Україні механізм управління в

екологічній сфері, можна віднести до м'якого типу, який

має за мету, в основному, боротьбу з негативними еко)

логічними наслідками, а не з причинами виникнення еко)

логічних деструктивних впливів [8, с. 12].

Якщо аналізувати його, то головними недоліками на

регіональному рівні є:

— плата за забруднення довкілля здійснюється вже

після нанесення збитків навколишньому середовищу;

— ставки платежів майже завжди встановлюються

централізовано, а не із врахуванням реальних ринко)

вих процесів;

— часто у реалізації існуючого механізму усклад)

нюючим є "людський фактор" на стадіях узгодження,

вирішення та затвердження, що не виключає можливість

корупції;

— такий механізм не стимулює використання під)

приємствами сучасних природоохоронних технологій

[9, с. 68].

Також, Україні варто запозичити такий елемент ком)

плексного механізму управління екологічною сферою

як участь громадськості, яка набуває дедалі більшого

поширення у зарубіжних країнах. Забезпечення досту)

пу громадськості до екологічно значущої інформації

залишається ключовим завданням екологічного вряду)

вання в країнах ЄС, адже інформована громадськість є

дієвим партнером влади, сприяючи підвищенню якості

прийняття державних рішень і контролю за їх дотриман)

ням. Процедури доступу до інформації, участі громадсь)

кості та доступу до правосуддя з питань навколишньо)

го середовища потрібно затверджувати на рівні уряду,

а не тільки Мінприроди. Проект Спільної екологічної

інформаційної системи має великий потенціал для по)

ліпшення використання екологічної інформації, однак

потребує активнішої просвітницької роботи щодо того,

яка існує інформація для прийняття рішень у сфері охо)

рони навколишнього середовища.

Розглядаючи фінансове забезпечення процесів

імплементації екологічної політики України на шляху до

міжнародної інтеграції, можна зробити висновки, що

задля покращення акумулювання, розподілу та викори)

стання коштів місцевих екологічних фондів необхідною

є децентралізація екологічної політики, зокрема в час)

тині розподілу екологічних платежів до фондів різних

рівнів. Однак згідно з Бюджетним кодексом України за

останні роки спостерігатиметься тенденція до фінансо)

во)бюджетної централізації екологічних видатків. Та)

кож тут спостерігаються деякі правові розбіжності,

адже нова редакція Бюджетного кодексу України роз)

роблялася головним чином задля підвищення ступеня

децентралізації. Однак ми бачимо, що у розподілі

коштів, які стосуються екологічного податку, спостері)

гається чітка тенденція до централізму, що не створює

місцевим органам влади достатню фінансову базу, за

рахунок якої була б можливою імплементація масштаб)

них природоохоронних програм та проектів регіональ)

ного значення.

Очевидно, що така тенденція до централізації кош)

тів, що призначені для фінансування природоохорон)

них заходів, матиме негативний вплив на ефективність

їх використання.

Також негативним фактом залишається спрямуван)

ня коштів за спеціальне використання природних ре)

сурсів не до спеціального, а до загального фонду Дер)

жбюджету. Зокрема ці кошти не мають "цільової еко)

логічної спрямованості" і не використовуватимуться на

покращення екологічного стану ні регіону, ні країни за)

галом.

На нашу думку, вітчизняний механізм державного

управління в екологічній сфері має носити комплексний

характер. Імплементація такого механізму є можливою

на основі врахування кращої зарубіжної та вітчизняної

практики, а також із застосуванням удосконалених еко)

номічних важелів та інструментів, нормативного та ін)

формаційного забезпечення як на державному, так і на

регіональному рівнях, застосуванням сучасних органі)



Інвестиції: практика та досвід № 24/2013156

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

заційно)адміністративних та соціально)психологічних

методів управління, ефективного впровадження новітніх

технологій тощо. Звичайно ж, такий механізм має впро)

ваджуватися з урахуванням досвіду розвинених країн,

що забезпечить його ефективне застосування.

ВИСНОВКИ
Для вдосконалення існуючого механізму державно)

го управління в сфері охорони навколишнього природ)

ного середовища на шляху до міжнародної інтеграції в

світову спільноту доцільно звернути увагу на досвід про)

відних країн світу у цій сфері, особливо країн — членів

ЄС. Необхідним є подальше поглиблене вивчення прак)

тики міжнародного управління екологічною діяльністю

з метою застосування комплексного механізму держав)

ного управління охороною НПС шляхом впровадження

новітніх інструментів, важелів, методів у цій сфері дер)

жавного управління. Зокрема пропонується особливу

увагу приділити саме інноваційно)інвестиційним проце)

сам екологічного спрямування, адже Україні необхід)

но відповідати на сучасні виклики в контексті охорони

довкілля. З цією метою необхідно розробити програми

інноваційно)інвестиційного розвитку на державному,

регіональному та місцевому рівнях, а також здійснити

децентралізацію функцій і повноважень держави щодо

підтримки екологічної діяльності, підвищення ефектив)

ності нормативного та інформаційного забезпечення,

що при належному впровадженні та підтримці з боку

держави дасть змогу підвищити рівень життя населен)

ня, забезпечить сталий еколого)економічний розвиток

як країни в цілому, так і кожного її окремого регіону,

покращить якість навколишнього природного середо)

вища, що нарешті дозволить Україні стати повноцінним

членом світового співтовариства.
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