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У статті досліджено основні положення та напрями державної політики у сфері охорони природного 
довкілля в Україні. Автором визначено, що основною ціллю державної політика у сфері охорони природного 
довкілля є поліпшення якості життя за умови оптимального використання та відтворення природних 
ресурсів. Подано два напрями реалізації державної політики у сфері охорони природного довкілля: через 
виконання спеціально розроблених екологічних програм або планів дій та через інтегрування екологічно-
го складника у загальні програми розвитку країни. Запропоновано систематизувати перелік економіч-
них інструментів управління природокористуванням із виділенням трьох загальних типів: примусово-об-
межувальних, які примушують природокористувачів дотримуватися природоохоронних вимог і вживати 
природоохоронних заходів; стимулюючих, що спонукають природокористувачів до захисту природи, та 
підтримуючих, дія яких спрямована на підтримання природокористувачів у ході здійснення ними природо-
охоронних заходів.

Ключові слова: охорона природного довкілля, державна політика у сфері охорони природного довкілля, 
екологічна безпека, державне цільове програмування, система екологічного законодавства.

В статье исследованы основные положения и направления государственной политики в сфере охра-
ны окружающей природной среды в Украине. Автором определено, что основной целью государственной 
политики в сфере охраны окружающей природной среды является улучшение качества жизни при оп-
тимальном использовании и воспроизводстве природных ресурсов. Подано два направления реализации 
государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды: выполнение специально раз-
работанных экологических программ или планов действий и интегрирование экологической составля-
ющей в общие программы развития страны. Предложено систематизировать перечень экономических 
инструментов управления природопользованием с выделением трех общих типов: принудительно-огра-
ничительных, которые заставляют природопользователей соблюдать природоохранные требования и 
проводить природоохранные мероприятия; стимулирующих, побуждающих природопользователей к за-
щите природы, и поддерживающих, действие которых направлено на поддержание природопользовате-
лей в ходе осуществления ими природоохранных мероприятий.

Ключевые слова: охрана природной среды, государственная политика в сфере охраны окружающей 
природной среды, экологическая безопасность, государственное целевое программирование, система 
экологического законодательства.

In the scientific article the directions of the state policy in the sphere of environmental protection in Ukraine are 
investigated. It is determined by the author that the main goal of the state policy in the sphere of environmental 
protection is to improve the quality of life with the optimal use and reproduction of natural resources. It is also deter-
mined that the state policy in the sphere of environmental protection is a complex of means and measures directed 
by society and the state for the rational use, reproduction and protection of natural resources. It is stated that state 
policy in the sphere of environmental protection is implemented both through the implementation of specially de-
signed environmental programs or action plans, and through the integration of the environmental component into the 
general development programs of the country. Two directions of implementation of the state policy in the sphere of 
environmental protection are presented: through the implementation of specially developed environmental programs 
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or action plans and through the integration of the environmental component into the general development programs 
of the country. It is proposed to systematize the list of economic instruments of environmental management with the 
identification of three general types: compulsory-restrictive, which force environmental users to comply with environ-
mental requirements and take environmental measures; stimulating that encourage nature users to protect nature 
and supportive actions aimed at supporting nature users in the course of their conservation activities. It is deter-
mined that the main directions of state policy in the sphere of environmental protection should be acceptable forms 
of utilization of environmental protection potential on the basis of planning, stimulation and control by the state and 
application of regulatory legal aspects, creation and implementation of environmentally compatible technologies, 
environmental expertise and monitoring, fostering attitude to nature, etc. It is also determined that the main tasks of 
forming the state environmental policy of Ukraine is the creation of a new system of environmental legislation and the 
formation of a state mechanism to ensure compliance with legal environmental requirements and their implementa-
tion in the environmental legislation of the European Union.

Key words: environmental protection, state policy in the sphere of environmental protection, environmental 
safety, state targeted programming, system of environmental legislation.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Проблематика безпеки 
навколишнього природного середовища при-
таманна кожній державі світу, зокрема в Україні 
ці проблеми мають національний рівень сприй-
няття й актуальності. Ускладнення екологічної 
ситуації в державі пов’язане з умовами глибо-
кого фізичного і морального зношення основ-
них виробничих фондів, значної територіальної 
концентрації енергомістких виробництв, вико-
ристанням застарілих технологій та відсутністю 
дієвих екологічних нормативів і механізмів їх 
упровадження. За таких умов склалася надмірна 
кількість екологічно небезпечних виробництв із 
застарілим і неефективним природоохоронним 
обладнанням. Відсутність ефективних еконо-
мічних механізмів та інструментів управління 
екологічною безпекою як на державному, так і 
на регіональному рівні значно загострює про-
блему забезпечення екологічної безпеки та охо-
рони навколишнього природного середовища.

У Конституції України відзначається, що 
забезпечення екологічної безпеки і підтри-
мання екологічної рівноваги на території країни 
є обов’язком держави. Саме держава визна-
чає допустимі форми використання природо-
охоронного потенціалу на основі планування, 
стимулювання та контролю. У сучасних умовах 
суспільного розвитку серед пріоритетів наці-
ональних інтересів України особливо виділя-
ється забезпечення екологічно та техногенно 
безпечних умов життєдіяльності громадян і сус-
пільства, збереження та відновлення навколиш-
нього природного середовища.

Від вирішення державних екологічних про-
блем певною мірою залежить соціально-еконо-
мічна стабільність в Україні. Для реалізації дер-
жавної екологічної політики використовуються 
законодавчо-правовий, управлінський, еконо-
мічний, громадсько-просвітницький механізми. 
За загальної спрямованості державної стратегії 
переходу на засади сталого розвитку особливої 
актуальності набуває управління охороною при-
родного довкілля, раціональним використанням 
природних ресурсів та безпекою життєдіяль-

ності людини. У зв’язку із цим в умовах транс-
формації економічної системи виникає потреба 
у розробленні нової державної екополітики на 
різних рівнях управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Дослідженню проблем 
охорони природного довкілля, екологозбалан-
сованого природокористування на державному 
рівні присвячено роботи: В. Геєця, Л. Гринів, 
Б. Данилишина, А. Качинського, В. Кравціва, 
Л. Мельник, Ю. Туниці, М. Хвесика, Є. Хлобис-
това та ін. Основні напрями державної політики 
України у галузі охорони довкілля, ефективного 
використання природних ресурсів та забез-
печення екологічної безпеки розроблено від-
повідно до статті 16 Конституції України, якою 
визначено, що забезпечення екологічної без-
пеки і підтримання екологічної рівноваги тери-
торії України, подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи та збереження генофонду 
Українського народу є обов’язком держави [1].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою наукової праці є дослідження 
основних положень та напрямів державної полі-
тики у сфері охорони природного довкілля в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У 1991 р. Верховна Рада України 
прийняла перший екологічний Закон «Про охо-
рону навколишнього природного середовища», 
який визначив правові, економічні й соціальні 
основи організації охорони навколишнього при-
родного середовища на користь нинішнього і 
прийдешніх поколінь. 

У преамбулі та статті 1 цього Закону сформу-
льовано мету і завдання державної політики Укра-
їни у галузі охорони довкілля, що передбачають 
проведення такої політики, яка була б спрямована 
на збереження безпечного для існування живої і 
неживої природи навколишнього середовища, 
захист життя та здоров'я населення від нега-
тивної дії, зумовленої забрудненням довкілля, 
досягнення гармонійної взаємодії суспільства і 
природи, охорону, раціональне використання та 
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відтворення природних ресурсів. Сприяти досяг-
ненню цієї мети покликане екологічне законодав-
ство, до завдань якого належать регулювання 
суспільних відносин, пов'язаних з об’єктами пра-
вової охорони, до яких відносяться всі компо-
ненти навколишнього природного середовища й 
уся сукупність природних ресурсів [2].

Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» є рамковим законом, 
на основі якого почалося розроблення екологіч-
ного законодавства держави, структура якого 
має такий вигляд (рис. 1).

Формування засад державної політики у 
сфері охорони природного довкілля та її роз-
виток в Україні відбувалися з урахуванням 
соціально-економічної ситуації в державі та 
реального стану національної економіки, яка 
знаходилася в глибокій кризі.

Основними принципами формування дер-
жавних цільових програм охорони природного 
довкілля є:

– пріоритет охорони життя і здоров’я людини, 
науково обґрунтоване сполучення соціальних, 
екологічних та економічних інтересів;

– урахування природно-кліматичних і тери-
торіальних особливостей, взаємовпливу компо-
нентів природного середовища;

– системний підхід до розв’язання природо-
охоронних проблем на основі цільових програм 
усіх рівнів, їх коригування та адаптації;

– сполучення бюджетного і позабюджетного 
фінансування, відбір проєктів для пільгового 
фінансування на основі комплексу виробничих, 
екологічних критеріїв, інноваційної значущості;

– економічна та адміністративна відповідаль-
ність виконавців за терміни і якість виконання 
заходів програм.

Після проголошення незалежності економіка 
України централізовано будувалася з величез-
ними структурними диспропорціями. Неефек-
тивна економічна система створювала умови для 
нераціонального використання природних ресур-
сів та надмірного споживання енергії, не врахову-
вала вартості природних ресурсів, не заохочувала 
до їх збереження та заощадливого використання 
й була орієнтована лише на збільшення вироб-
ництва екстенсивним шляхом і валові показники. 
Диспропорції в розвитку національної економіч-
ної системи протягом тривалого часу за умов 
командно-адміністративної системи призвели до 
того, що рівень техногенного навантаження на 
природне середовище в Україні донині переви-
щує аналогічний показник розвинутих держав у 
чотири-п’ять разів. У структурі промислового сек-
тору значна частка належить хімічним, металур-
гійним та гірничодобувним підприємствам. Вико-
ристання застарілих технологій та обладнання, 
вкрай висока концентрація потенційно небез-
печних об'єктів в окремих регіонах, велике зно-
шення технічних фондів підприємств зумовлюють 
значну ймовірність виникнення великих аварій і 
катастроф із непередбачуваними для природного 
довкілля наслідками. Економіка України щорічно 
втрачає до 10% валового внутрішнього продукту 
(ВВП) у вигляді зменшення продуктивності основ-
них фондів, нераціонального використання при-
родних і людських ресурсів [3; 4]. Така ситуація 
потребує адекватного комплексного підходу.
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Рис. 1. Структура розроблення екологічного законодавства України
Джерело: розробка автора



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

82 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ82

Варто зауважити, що до 1998 р. основними 
напрямами розв’язання природоохоронних про-
блем в Україні були:

– формування механізму плати за викорис-
тання природних ресурсів; 

– інтеграція екологічної політики в стратегію 
соціально-економічних реформ;

– розроблення природоохоронних програм 
та проєктів у пріоритетних напрямах; 

– створення умов і можливостей для роз-
ширення внутрішнього та зовнішнього інвесту-
вання у природоохоронну галузь. 

У 1998 р. на підставі аналізу причин, що при-
звели до складної екологічної ситуації в Україні 
за переходу до ринкової економіки та глибокої 
економічної кризи, практично завершене фор-
мування основ сучасної екологічної політики, 

яка відповідає внутрішнім потребам і знахо-
диться в руслі загальноєвропейського природо-
охоронного процесу.

Сьогодні Україна має на меті прискорення 
соціально-економічного зростання, вирівню-
вання економічного розвитку та інтеграцію до 
Європейського Союзу. Розвиток економіки від-
бувається шляхом переходу новітніх інституцій, 
зв’язків, відносин до таких, що відповідають 
новим соціально-економічним перетворенням 
[5; 6]. Цілі та пріоритети екологічної політики 
України узагальнено на рис. 2.

Окрім того, під час формування та реалізації 
державних цільових програм у сфері охорони 
природного довкілля та раціонального природо-
користування потрібно враховувати принципи 
охорони навколишнього природного середовища, 

Рис. 2. Цілі та пріоритети екологічної політики України [6]
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основними з яких, відповідно до Закону України 
«Про охорону навколишнього середовища» [2], є: 

1) пріоритетність вимог екологічної безпеки, 
обов’язковість додержання екологічних стан-
дартів, нормативів і лімітів використання при-
родних ресурсів під час здійснення господар-
ської, управлінської та іншої діяльності;

2) гарантування екологічно безпечного 
середовища для життя та здоров'я людей;

3) запобіжний характер заходів з охорони 
навколишнього природного середовища;

4) екологізація матеріального виробництва 
на засадах комплексності рішень із питань 
охорони навколишнього середовища, викорис-
тання та відтворення відновлюваних природних 
ресурсів, широкого впровадження новітніх тех-
нологій;

5) збереження просторової та видової різ-
номанітності й цілісності природних об’єктів і 
комплексів;

6) науково обґрунтоване узгодження еко-
логічних, економічних і соціальних інтересів 
суспільства на підставі поєднання міждисци-
плінарних знань екологічних і технічних наук та 
прогнозування стану навколишнього природ-
ного середовища;

7) обов’язковість екологічної експертизи;
8) гласність і демократизм у прийнятті 

рішень, реалізація яких впливає на стан навко-
лишнього природного середовища, форму-
вання у населення екологічного світогляду;

9) науково обґрунтоване нормування впливу 
господарської та іншої діяльності на навко-
лишнє природне середовище;

10) безплатність загального та платність 
спеціального використання природних ресурсів 
для господарської діяльності;

11) стягнення плати за забруднення навко-
лишнього природного середовища та псування 
якості природних ресурсів, компенсація шкоди, 
заподіяної порушенням законодавства про охо-
рону навколишнього природного середовища;

12) вирішення питань охорони навколиш-
нього природного середовища та використання 
природних ресурсів з урахуванням міри антро-
погенної змінності території, сукупної дії чин-
ників, що негативно впливають на екологічну 
обстановку;

13) поєднання заходів щодо стимулювання 
охорони й відповідальності за псування навко-
лишнього середовища;

14) вирішення проблем охорони навколиш-
нього природного середовища на засаді широ-
кого міжнародного співробітництва.

Основною ціллю державної політика у сфері 
охорони природного довкілля є поліпшення 
якості життя за умови оптимального викорис-
тання та відтворення природних ресурсів. Еко-
логічна політика має узгоджувати соціальні, 
економічні та екологічні завдання суспільства 
як основу вирішення проблеми глобальної еко-
логічної кризи.

Завдання державної політики у сфері охо-
рони природного довкілля на найближчий час 
матимуть подвійну спрямованість. По-перше, 
вдосконалення на інституційному та техноло-
гічному рівнях мають перебороти негативні 
тенденції розвитку виробничого комплексу, 
враховуючи необхідність значного зменшення 
ресурсо– та енерговитрат. По-друге, необхідно 
забезпечити таку систему управління й техно-
логічної підтримки, яка б не дала можливості 
посилити техногенний тиск на довкілля тоді, 
коли виробництво подолає кризу та почне рит-
мічно функціонувати.

На основі вищесказаного вважаємо, що 
державна політика у сфері охорони природ-
ного довкілля – це комплекс засобів та заходів, 
спрямованих суспільством і державою на раці-
ональне використання, відтворення та охорону 
природних ресурсів (землі, надр, поверхневих 
та підземних вод, атмосферного повітря, лісів, 
тваринного і рослинного світу та природних 
ресурсів територіальних вод, континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної 
зони України), поводження з відходами, небез-
печними хімічними речовинами, пестицидами 
та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї 
компетенції радіаційної безпеки, на розвиток 
мінерально-сировинної бази, заповідної справи, 
формування, збереження та використання еко-
логічної мережі, геологічного вивчення надр.

Державна політика у сфері охорони природ-
ного довкілля реалізується як через виконання 
спеціально розроблених екологічних програм 
або планів дій, так і через інтегрування еколо-
гічного складника у загальні програми розвитку 
країни. Державні програми у сфері охорони 
природного довкілля, раціонального природо-
користування є різновидом державних цільових 
програм, правові засади розроблення, затвер-
дження та виконання яких закріплені Законом 
України «Про державні цільові програми» від 
18.03.2004 [7]. Метою державних екологічних 
програм, як закріплено у статті 3 цього Закону, 
є «здійснення загальнодержавних природоохо-
ронних заходів, запобігання катастрофам еко-
логічного характеру та ліквідація їх наслідків». 

Базова методологія розроблення і реалізації 
державної політики у сфері охорони природного 
довкілля ґрунтується на таких підходах:

– екосистемному (біотичному), який гарантує 
збереження і відтворення навколишнього при-
родного середовища та його екосистем;

– інтеграційному, що має забезпечити про-
цес інтеграції екологічних вимог (аспектів) у всі 
сфери життєдіяльності;

– системному, тобто системній цілісності і 
взаємозв’язку розроблення й реалізації еколо-
гічної політики;

– комплексному, що дає можливість запо-
бігти конфліктам інтересів під час підготовки 
й реалізації рішень, полегшити процеси їх 
погодження.
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У методологічному плані розроблення цільо-
вих програм має базуватися на науково обґрун-
тованих методичних підходах і відповідати нор-
мативно встановленим вимогам правового поля 
України. Одним із визначних елементів мето-
дологічної основи державного програмування, 
зокрема й у сфері природокористування, є 
принципи формування та реалізації державних 
цільових програм. Ними, відповідно до Закону 
України «Про державне прогнозування та роз-
робку програм економічного i соціального роз-
витку України», є [8]:

– принцип цілісності, який забезпечується роз-
робленням взаємоузгоджених прогнозних і про-
грамних документів економічного, соціального та 
екологічного розвитку України, окремих галузей 
економіки та окремих адміністративно-територі-
альних одиниць на коротко- та середньостроко-
вий періоди і на більш тривалий період;

– принцип об’єктивності, який полягає у тому, 
що прогнозні та програмні документи економіч-
ного і соціального розвитку розробляються на 
основі даних органів державної статистики, цен-
тральних органів виконавчої влади, що забез-
печують формування та реалізують державну 
політику у сфері економічного, соціального та 
екологічного розвитку, інших центральних і міс-
цевих органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, а також звітних даних з 
офіційних видань Національного банку України;

– принцип науковості, який забезпечується 
розробленням прогнозних і програмних доку-
ментів економічного, соціального та екологіч-
ного розвитку на науковій основі, постійним 
удосконаленням методології та використанням 
світового досвіду в галузі прогнозування та роз-
роблення програм економічного і соціального 
розвитку; 

– принцип гласності, який полягає у тому, що 
прогнозні та програмні документи економічного, 
соціального та екологічного розвитку є доступ-
ними для громадськості. Інформування про 
цілі, пріоритети та показники цих документів 
забезпечує суб'єктів підприємницької діяльності 
необхідними орієнтирами для планування влас-
ної виробничої діяльності; 

– принцип самостійності, який полягає у тому, 
що місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування в межах своїх повно-
важень відповідають за розроблення, затвер-
дження та виконання прогнозних і програмних 
документів економічного, соціального та еколо-
гічного розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць. Прогнозування та роз-
роблення програм економічного, соціального та 
екологічного розвитку забезпечує координацію 
діяльності органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування; 

– принцип рівності, який полягає у дотри-
манні прав та врахуванні інтересів місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання 
всіх форм власності; 

– принцип дотримання загальнодержавних 
інтересів, який полягає у тому, що органи вико-
навчої влади та органи місцевого самовряду-
вання повинні здійснювати розроблення про-
гнозних і програмних документів економічного, 
соціального та екологічного розвитку виходячи 
з необхідності забезпечення реалізації загаль-
нодержавної соціально-економічно-екологічної 
політики та економічної безпеки держави. 

Даний перелік принципів є неповним, оскільки 
в ньому не враховано принцип розумної достат-
ності, який гарантуватиме використання цільо-
вих програм лише тоді, коли застосування інших 
механізмів не принесе результату, та принципу 
гнучкості, котрий забезпечує можливість поси-
лення чи послаблення інструментів державного 
впливу на ситуацію залежно від обставин.

Методичні та регуляторні засади державного 
програмування, зокрема у сфері природокорис-
тування, подаються і в «Методичних рекомен-
даціях щодо порядку розроблення регіональ-
них цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання», «Методиці оцінки ефектив-
ності реалізації природоохоронних та держав-
них (загальнодержавних) цільових екологічних 
програм», «Методичних рекомендаціях щодо 
проведення оцінки економічної і соціальної 
ефективності виконання державних цільових 
програм» [9].

Основними напрямами державної політика 
у сфері охорони природного довкілля мають 
стати допустимі форми використання природо-
охоронного потенціалу на основі планування, 
стимулювання та контролю з боку держави і 
застосування нормативно-правових аспектів, 
створення й упровадження екологічно сумісних 
технологій, екологічної експертизи та моніто-
рингу, гласності, виховання бережливого став-
лення до природи тощо.

У реалізації державної політики у сфері 
охорони природного довкілля вчені виділяють 
три основні рівні: глобальний, національний 
і локальний. Уважаємо за необхідне виокре-
мити такі рівні здійснення екологічної політики: 
локальний – рівень підприємства (організації); 
місцевий – рівень адміністративного району, 
міста; регіональний – рівень області; субнаціо-
нальний – рівень кількох областей; національ-
ний – рівень держави; міждержавний – рівень 
кількох держав; планетарний (глобальний) – 
рівень планети.

Надзвичайно важливо, щоб прийняття та 
запровадження державної політики у сфері 
охорони природного довкілля здійснювалося 
з дотриманням екологічних, соціальних, гума-
нітарних, власне еколого-правових принци-
пів збереження, відтворення та поліпшення 
навколишнього природного середовища, без-
печного і сприятливого для здоров’я та життя 
громадян України. Методичні засади держав-
ного та регіонального програмування у сфері 
природокористування можна також розглядати 
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з боку принципів програмно-цільового управ-
ління. Спрямованість у майбутнє, цільова орі-
єнтація, динамічність і локальна централіза-
ція управління – найважливіші характеристики 
програмно-цільового управління, органічно 
пов'язані з комплексним, системним підходом 
до аналізу поводження керованого об’єкта, а 
також до процесу прийняття і здійснення управ-
лінського рішення. 

Закон України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період 
до 2020 року» визначає основні інструменти реа-
лізації національної екологічної політики, серед 
яких [10]: 1) міжсекторальне партнерство та 
залучення зацікавлених сторін; 2) оцінка впливу 
стратегій, програм, планів на стан навколиш-
нього середовища; 3) удосконалення дозвільної 
системи у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища; 4) екологічна експертиза та 
оцінка впливу на стан навколишнього природного 
середовища; 5) екологічний аудит та системи 
екологічного управління; 6) екологічне страху-
вання; 7) технічне регулювання та стандартиза-
ція у сфері охорони навколишнього природного 
середовища і забезпечення екологічної безпеки; 
8) законодавство у сфері охорони навколишнього 
природного середовища; 9) освітнє та наукове 
забезпечення формування й реалізації націо-
нальної екологічної політики; 10) економічні та 
фінансові механізми; моніторинг стану довкілля 
і контроль у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища та забезпечення екологічної 
безпеки; 11) міжнародне співробітництво у сфері 
охорони навколишнього природного середовища 
та забезпечення екологічної безпеки.

Більшість із цих інструментів має під собою 
вже закріплену законодавчу базу, зокрема чин-
ними є закони України «Про екологічну експер-
тизу», «Про дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності», «Про екологічний аудит», 
«Про екологічне страхування».

Загальний перелік економічних інструментів 
управління природокористуванням пропонуємо 
систематизувати з виділенням трьох загальних 
типів:

перший – примусово-обмежувальні, тобто 
такі, які примушують природокористувачів 
дотримуватися природоохоронних вимог і вжи-
вати природоохоронних заходів; другий – сти-
мулюючі, тобто інструменти, що спонукають 
природокористувачів до захисту природи; тре-
тій – підтримуючі, дія яких спрямована на 
підтримання природокористувачів у ході здій-
снення ними природоохоронних заходів.

Застосування інструментів другого і третього 
типів має забезпечувати більш сприятливі умови 
для природозбереження, оскільки метою є спри-
яння впровадженню енерго-, ресурсоощадних 
технологій, безпечних методів господарювання 
тощо. Очевидно, що всі існуючі сьогодні еконо-
мічні методи та інструменти управління приро-
докористуванням спрямовані на його раціона-

лізацію, охорону довкілля виходячи з існуючого 
рівня розвитку суспільного виробництва. 

Застосування економічних методів управ-
ління природокористуванням має спрямовува-
тися на узгодження еколого-економічних інте-
ресів суб’єктів на різних рівнях економічної 
системи, оскільки дає змогу поєднати завдання 
раціонального природокористування та охорони 
довкілля із власне економічними (комерційними) 
цілями. Проте ми вважаємо, що застосування 
адміністративних методів є у цьому контексті 
первинним (базовим) елементом узгодження 
еколого-економічних інтересів, оскільки вони 
регламентують безпосередньо розмір природо-
користування та здебільшого визначають його 
якість. Тому механізм управління природоко-
ристуванням має поєднувати як економічні, так 
і адміністративні методи управління, конкретний 
склад яких залежить від поточних цілей та умов 
дії такого механізму. Більше того, обґрунтована 
система спеціальних методів та регуляторів дає 
змогу досягти не лише стану узгодженості, синх-
ронізації різнорівневих інтересів щодо виробни-
цтва та раціоналізації природокористування, а 
й такого рівня господарської діяльності, за якого 
раціональне природокористування є рівнознач-
ною метою чи завданням серед усіх виробничих 
завдань підприємства.

Слід відзначити, що важливим інструментом 
для вимірювання природних ресурсів, необхід-
них людській популяції для одержання ресурсів, 
які вона споживає, а також ресурсів, необхід-
них для поглинання відходів, які утворюються в 
процесі споживання цих ресурсів, є екологічний 
слід. Екологічний слід являє собою міру спожи-
вання природних ресурсів та послуг біосфери.

Не менш важливим інструментом раціональ-
ного використання природних ресурсів, дотри-
мання обов’язкових норм, правил, вимог до охо-
рони навколишнього природного середовища та 
забезпечення екологічної безпеки є екологічне 
нормування.

Екологічне нормування – це діяльність спе-
ціально уповноважених державних органів 
у галузі охорони навколишнього природного 
середовища, інших центральних органів вико-
навчої влади щодо розроблення та затвер-
дження меж допустимого впливу на довкілля 
хімічного забруднення, фізичних, біологічних та 
інших шкідливих чинників, що походять від ста-
ціонарних та пересувних джерел, а також меж 
використання природних ресурсів та дозволе-
них природо-перетворюючих заходів.

До екологічних нормативів передусім нале-
жать нормативи гранично допустимих викидів 
(ГДВ) в атмосферне повітря та гранично допус-
тимих скидів (ГДС) у воду та ґрунти забруднюю-
чих хімічних речовин, а також гранично допус-
тимих рівнів (ГДР) фізичних чинників, зокрема 
шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання 
(радіації), електромагнітних факторів, а також 
шкідливих біологічних факторів, тобто будь-яких 
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чинників біотичного походження (віруси, бакте-
рії, грибки, токсини, чинники біохімічної дії, гене-
тично модифіковані організми тощо), що здатні 
спричиняти масові захворювання людей, тва-
рин, рослин, можуть призвести до погіршення 
стану довкілля, заподіяння значних економічних 
збитків, погіршення умов життєдіяльності насе-
лення. Ці нормативи є індивідуальними і вста-
новлюються розрахунковим шляхом для кож-
ного стаціонарного джерела можливих викидів, 
скидів чи інших негативних впливів на довкілля, 
а також для типів устаткування чи пересувних 
джерел.

Окрім нормативів ГДВ, ГДС, ГДР, до еколо-
гічних нормативів, згідно зі статтею 33 Закону 
України «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» [2], належать також норма-
тиви використання природних ресурсів. 

Екологічні нормативи розробляються і вво-
дяться в дію спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади в галузі 
охорони навколишнього природного середо-
вища та іншими уповноваженими на те держав-
ними органами відповідно до законодавства 
України. Ці ж органи контролюють дотримання 
відповідних нормативів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, процес державного цільового програ-
мування у сфері охорони природного довкілля 
та раціонального природокористування перед-
бачає розроблення програм розвитку приро-
доохоронної сфери держави, регіонів, а також 
міжгалузевих комплексів. Результатом програ-
мування є державна екологічна програма, яку 
слід розглядати як комплекс ієрархічно впоряд-
кованих цілей, завдань, засобів їх досягнення, 
забезпечений цільовим фінансуванням і належ-
ною правовою, нормативною базою.

Питання охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального природокорис-
тування має бути пріоритетом громадськості, 
місцевих громад. Громадське екологічне управ-
ління визначене в Законі України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» як 
управління громадських об’єднань у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища з 
набором відповідних повноважень. Домінуючу 
концепцію громадського управління слід спря-
мувати на гармонізацію взаємодії суспільства 
і природи з визначенням спільної відповідаль-
ності держави й суспільства. 
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