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Анотація. У статті розглянуто основні аспекти оцінки інституціонального забезпечення еколого-еко-

номічного потенціалу промислових підприємств. Досліджено особливості еколого-економічного законодав-

ства України та інших країн світу.
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Summary. The basic aspects of institutional support ofecology-economical potential at the industrial enterprises 

are reviewed in the article. The features of Ukrainian and others country ecology-economical legislation are researched.
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Постановка проблеми. Охорона навколишньо-

го середовища є однією з інституціональних між-

народних проблем і стосується не тільки науки та 

техніки, а набуває значення також в економічній 

та політико-правовій сфері будь-якої країни. Саме 

тому в другій половині XX сторіччя у більшості 

країн державно-управлінський підхід до охорони 

навколишнього середовища зайняв першочергові 

позиції. У розвинених країнах правовому регулю-

ванню природоохоронної діяльності приділяється 

особлива увага, а саме з боку еколого-економічної 

діяльності. Так, серед численних рішень, прийня-

тих останнім часом Європейською Економічною 

Радою і спрямованих на охорону, відтворення і ра-

ціональне використання природних ресурсів, осо-

бливе місце займають рішення щодо посилення 

відповідальності за порушення правил і норм раці-

онального природокористування [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню інституціонального забезпечення 

присвячено праці В. В. Демєнтьева, В. П. Виш-

невського, В. В. Гриценко, Г. В. Астапової, а та-

кож у розрізі сталого розвитку та використання 

природних ресурсів питання інституціонального 

забезпечення розглянуто в роботах Ю. З. Драчу-

ка, І. А. Фесенко, І. М. Сотнік, О. Ю. Попової, 

І. Г. Грицевича, Л. І. Кречетова.

Мета роботи полягає в узагальненні концеп-

туальних засад дослідження та оцінки інституці-

онального забезпечення управління еколого-еко-

номічним потенціалом промислових підприємств 

України та інших зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу. Інститут (ін-

ституція) — це система норм і правил у вигляді 

формальних законів, підкріплених юридичною 

документацією [2]. Отже, оцінка інституціональ-

ного забезпечення управління еколого-еконо-

мічним потенціалом наведена на основі аналізу 

законодавчих норм.

У подальшій інтенсифікації використання 

природних ресурсів в країнах Європи особлива 

увага приділяється попередженню чинників по-

рушення екологічної рівноваги за допомогою 

подальшої регламентації природокористування. 

Тому в законодавстві багатьох держав природно-

ресурсний напрям регулювання поєднується з 

нормами раціонального природокористування і 

вимогами охорони навколишнього середовища. 

Фінансування природоохоронних заходів здій-

снюється за допомогою різних фондів державної, 

приватної, колективної форми власності, а також 

за участю окремих інвесторів та надання грантів 

[3; 4]. Конкретний прояв конституційних основ 

природоохоронної діяльності можна прослідити 

на прикладі деяких промисловорозвинутих країн.

Принциповим питанням екологічної політи-

ки є впровадження економічних методів стимулю-

вання поліпшення ставлення до навколишнього 

середовища. Визначення поняття «економічні ме-

тоди» у різних наукових працях використовується 

у різному контексті. Економічні методи викорис-

товують однакові економічні та ринкові принципи 

в питаннях охорони навколишнього середовища 

зарубіжних країн, що відображено на рис. 1.

Як у більшості країн ЄС, у Німеччині законо-

давчо введена система податків, які накладаються на 

природокористувачів та забруднювачів навколиш-

нього середовища [7; 8]. Починаючи з 70-х років у 

цій країні були прийняті досить важливі закони, що 

стосуються охорони навколишнього середовища та 

мають економічну спрямованість [8]: закон про по-

даток на скидання стічних вод — розмір податку за-

лежить від ступеня забруднення стічних вод; закон 

про запобігання створення та переробки відходів. 

У законі віддається перевага утилізації відходів, ви-

моги до їх переробки та транспортування, а також 

встановлюються штрафи за порушення цих вимог. 

Таким чином, Німеччина стимулює впроваджен-

ня ресурсозберігаючих та безвідходних технологій 

через систему прямих нормативних платежів за за-

бруднення навколишнього середовища та непря-

мих — через оподаткування. Саме тому вона одна 

з перших країн ЄС вийшла на міжнародний ринок 

екологічної техніки [7].
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Таким чином, конституції та екологічні за-

конодавства зарубіжних країн закріплюють цілу 

низку принципів управління і регулювання, що 

складають основу охорони навколишнього при-

родного середовища. Тобто природоохоронне за-

конодавство розвивається одночасно й паралель-

но з природно-ресурсним: закони, що містять 

норми консервативної охорони НПС, містять і 

норми, що регулюють використання природних 

об’єктів і ресурсів. За відсутності комплексного 

закону та інших юридичних актів, які охоплю-

вали б охорону всіх або більшості природних 

об’єктів і ресурсів, разом з регулюванням певних 

економічних завдань або відповідно до діяльнос-

ті, яка припускає охорону великої кількості при-

родних об’єктів, діють правові норми, що регу-

люють охорону об’єктів і ресурсів окремо.

Серед чинних нормативно-правових актів, 

що розкривають основні принципи охорони на-

вколишнього природного середовища в Україні, 

слід назвати: Конституцію України; Закон Укра-

їни «Про охорону навколишнього природного 

середовища»; Закон України «Про екологічну 

експертизу»; Закон України «Про порядок при-

йняття рішень про розміщення, проектування, 

будівництво ядерних установок і об’єктів, при-

значених для поводження з радіоактивними від-

ходами, які мають загальнодержавне значення»; 

Закон України «Про місцеве самоврядування»; 

Наказ Міністерства охорони навколишнього при-

родного середовища України № 168 від 18.12.2003 

року «Про затвердження Положення про участь 

громадськості у прийнятті рішень у сфері охоро-

ни довкілля»; Наказ Президента України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» від 15.09.2005 

року; Водний кодекс України; Земельний кодекс 

України; Кодекс України «Про надра»; Податко-

вий кодекс України. Однак, досліджуючи норма-

тивно-правову базу, що діє в Україні, у порівнянні 

з дослідженнями інших країн у цій сфері, необхід-

но наголосити на наступному. Річ у тому, що за-

конодавче забезпечення політики України у галузі 

охорони навколишнього середовища і раціональ-

ного використання природних ресурсів одночас-

но формується за двома протилежними групами 

чинників [11]. Перша група — це ще достатньо 

вагомі залишки колишньої адміністративно-ко-

мандної системи управління. Відповідно до цього 

визначаються конкретні організаційні та технічні 

заходи щодо поліпшення ситуації. Друга група — 

спроби використання ринкових важелів управлін-

ня всією соціально-економічною системою краї-

ни. У цьому контексті економічна відповідальність 

та економічна зацікавленість суб’єктів господарю-

вання мають виступати головною рушійною си-

лою розвитку. Але за умов, коли конкретні ринкові 

механізми реалізації екологічної політики України 

Рис. 1. Економічні методи управління еколого-

економічним потенціалом підприємства [5; 6]

Американська модель екологічного регу-

лювання базується на основному законодавчо-

му акті — «Національному законі про еколо-

гічну політику» («National Environmental Policy 

Act») [9], згідно з яким найважливіше місце 

приділяється екологічній експертизі господар-

ських проектів, тобто державному регулюван-

ню у США підлягають практично всі природні 

об’єкти і ресурси. У США багато екологічних 

проблем вважаються проблемами економічни-

ми, тому для їх вирішення використовується і 

відповідний понятійний апарат наукового ана-

лізу. У результаті всі питання, пов’язані з про-

цесами управління природокористуванням, 

перетинаються з проблемами ефективності їх 

використання, а питання отримання переваг 

від природокористування — з питаннями спра-

ведливого розподілу природних благ. Так, у цій 

країні природоохоронна політика характеризу-

ється жорсткими податковими, правовими та 

штрафними санкціями. Така ситуація сприяє 

наповненню природоохоронних фондів.

З погляду формування поняття «охорона на-

вколишнього природного середовища» характер-

на вказівка у відповідному японському законодав-

стві [10], де згадується про здоров’я людини, про 

забезпечення високої якості її життя, необхідність 

запобігання шкідливої дії таких чинників, як за-

бруднення повітря, вод, ґрунтів, шуму, вібрації, 

шкідливих випаровувань тощо. У Японії підхід до 

навколишнього середовища розширений, орієн-

тований на включення до середовища мешкання 

людини всього природного оточення, тому окре-

мий закон про охорону природи відсутній.
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залишаються ще невідпрацьованими, поєднання 

двох наведених принципів не підвищує, а, навпа-

ки, — знижує загальну ефективність екологічного 

законодавства, оскільки з’являються додаткові 

шляхи уникнути відповідальності за шкоду, заподі-

яну навколишньому середовищу.

Беручи до уваги те, що Україна останнім часом 

спрямована на європейську інтеграцію, необхідно 

звернути увагу на адаптацію національного зако-

нодавства до норм ЄС. На теперішній час у чинних 

нормативно-правових актах щодо розвитку всіх 

сфер економіки залишається багато невирішених 

питань, пов’язаних із ресурсно-екологічним ас-

пектом. У багатьох із них він лише задекларова-

ний, наприклад, без закріплення відповідальності 

за порушення екологічних норм і вимог.

До проблемних аспектів державного фінансу-

вання природоохоронної діяльності підприємств 

України можна віднести: низьку пріоритетність 

охорони навколишнього середовища у витратах 

державного сектору, неефективне використання 

державних природоохоронних витрат, слабкий 

потенціал діючих екологічних платежів, низь-

кий рівень окупності витрат на природоохоронну 

інфраструктуру. Це в результаті обумовлює незна-

чущі стимули підприємств-забруднювачів щодо 

раціонального використання природних ресурсів 

та підвищення своїх екологічних показників, що 

відбивається у формуванні несприятливих умов 

для залучення приватного зарубіжного капіталу з 

метою охорони навколишнього середовища.

Перехід до стійкого розвитку України мож-

ливий за умови переорієнтації науково-техніч-

ного прогресу на створення ресурсо-, енерго- та 

природозберігаючих, екологобезпечних, мало- 

або безвідходних технологій. Основним пріо-

ритетом має стати використання наукомістких 

технологій з поступовим витісненням ресурс-

номістких. Екологічно збалансований розвиток 

економіки може бути забезпечений лише завдя-

ки концентрації зусиль держави на вирішенні 

всього комплексу завдань трансформаційного 

періоду з урахуванням взаємної узгодженості ці-

лей соціально-економічної, техніко-технологіч-

ної й екологічної політики, виходячи з принципу 

необхідності ефективного функціонування наці-

онального господарства та екологічно збалансо-

ваного приросту його потенціалу.

Економічне регулювання природоохоронної 

діяльності в Україні полягає у стимулюванні під-

приємств-природокористувачів до раціонального 

використання природних ресурсів, їх збереження 

та відтворення, а також у забезпеченні стабільно-

го надходження коштів до Державного та місце-

вих фондів охорони навколишнього природного 

середовища для здійснення природоохоронних 

заходів та їх фінансування. Використання при-

родних ресурсів — це сфера діяльності, яка ви-

значає широке коло соціальних, економічних 

та екологічних проблем, що сьогодні набувають 

все більшої актуальності. Відповідне антропо-

генне навантаження на навколишнє природне 

сере довище набуло критичного стану і втратило 

баланс стійкості між внутрішнім та зовнішнім 

середовищем. Тому раціональне природокористу-

вання і збереження довкілля — ті важливі чинни-

ки, що в умовах вичерпання ресурсів і погіршення 

екологічного стану НПС можуть сприяти запобі-

ганню подальшій деградації середовища мешкан-

ня людини, динамічному розвитку економіки і 

задоволенню соціальних потреб.

Базовими елементами системи економічно-

го регулювання природокористування та при-

родоохоронної діяльності є: податкові важелі; 

штрафні санкції за порушення екологічного за-

конодавства; збори за спеціальне використання 

природних ресурсів; збори за забруднення навко-

лишнього природного середовища; капітальні і 

поточні витрати на охорону НПС. Збори за спе-

ціальне використання природних ресурсів та інші 

ресурсні платежі є необхідним інструментом для 

функціонування еколого-економічних відносин 

між підприємством і державою, призначені для 

державного управління і підтримання збалансо-

ваного розвитку підприємства і навколишнього 

природного середовища [12].

Одним з головних питань державного рівня є 

збереження та відтворення належного рівня стану 

навколишнього середовища. Для вирішення цьо-

го питання у світовій практиці використовуються 

різноманітні організаційно-економічні й фінан-

сові механізми, які мають забезпечувати регулю-

вання природокористування за допомогою дер-

жавних і ринкових важелів. Наявність механізму 

ресурсозбереження є умовою активізації інститу-

ціонального середовища. Якщо на підприємстві 

застосовується механізм ресурсозбереження з ме-

тою підсилення еколого-економічного потенціалу 

підприємства, це призводить до необхідності уточ-

нення законодавчих актів і створення умов для їх 

адаптації і функціонального застосування. Акти-

візація інституціонального середовища можлива 

тільки на грунті відповідного механізму, який чітко 

б вказав на необхідність забезпечення еколого-

економічного потенціалу вугледобувних підпри-

ємств та умов його підвищення.

Висновки. На базі проведеного аналізу мож-

на стверджувати, що в Україні існує законодавча 

база з регулювання природоохоронної діяльності 

промислових підприємств, але механізми її ро-

боти відсутні. Це зауваження зроблене на основі 

того, що в нормативних та галузевих документах 

локального порядку не конкретизовано заходи з 

ресурсозбереження (з позиції природних ресур-

сів), немає регламентуючих документів, як здій-

снювати механізм ресурсозбереження у вугільній 
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галузі. Або виникає інша проблема, якщо правова 

база створена — вона не є завжди дієвою.

Таким чином, у розвинених країнах приді-

ляється більше уваги охороні навколишнього 

середовища, про що свідчать розглянуті правові 

засади. Як і в Україні, в європейських країнах за-

конодавча база у сфері охорони навколишнього 

середовища передбачає регулювання діяльності 

промислових підприємств за допомогою відпо-

відних економічних механізмів. Але, на жаль, в 

Україні ще такі економічні стимули чи механізми 

не можна визнати як ефективно діючі, і тому вони 

потребують подальшого наукового обґрунтування 

та практичного розвитку.
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