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Анотація
Розглянуто особливості державної політики в галузі раціонального економічного природокористування в

Україні, що дозволило встановити основні напрямки покращення ситуації.
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Abstract
The features of public policy are considered in industry of the rational economic nature use in Ukraine, that allowed

to set basic directions of situation improvement.
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Вступ
Основною особливістю сучасного стану соціально-економічного розвитку держави є погіршення

стану навколишнього природного середовища. Головною проблемою є відсутність державної політи-
ки стосовно фінансування природоохоронних заходів, що направлені на покращення екологічного
стану.

Метою роботи є висвітлення сучасного стану природокористування в Україні та розробка пропо-
зицій щодо модернізації системи фінансування природоохоронних заходів підприємств.

Результати дослідження
Формування державної екологічної політики повинно полягати у визначенні цілей, завдань та

шляхів розвитку суспільства, а також відображатись у діяльності місцевих органів державного управ-
ління. Для виконання поставлених завдань, необхідно сформувати нормативно-правову базу [1] з
питань екологічного захисту регіонів та реалізовувати її через дотримання встановлених стандартів, а
також контролювати виконання законів, що регулюють питання екології. Економіка природокорис-
тування включає такі групи поєднаних між собою проблем: по-перше, як віднайти та найефективніше
використати необхідні у виробництві та споживані ресурси; по-друге, як передбачити чи ліквідувати
забрудненість навколишнього середовища [2-4]. Дані проблеми слід вирішувати з урахуванням зміни
потреб – громадських і особистих, виробничих і споживчих [5].

На думку автора [6] однією із головних проблем еколого-економічного стимулювання є покра-
щення фінансового забезпечення природоохоронних заходів з погляду руху фінансових потоків і роз-
поділу коштів.

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період
до 2020 року» є базовим нормативно-правовим документом, який визначає національну екологічну
політику України у галузі природокористування [7]. На нашу думку, основним головним завданням у
сфері вдосконалення економічного механізму екологічно збалансованого природокористування має
бути розширення бази оподаткування забруднюючих речовин та екологічно небезпечної продукції.
Для цього необхідно розробити та впровадити обґрунтовану систему платежів за спеціальне викорис-
тання природних ресурсів і збору за забруднення навколишнього природного середовища [8]. Тільки
ґрунтовний науковий супровід дасть можливість вдосконалити існуючий механізм екологічного при-
родокористування, при застосуванні методологічних засад здійснення та впровадження рентного
підходу стосовно регулювання питань природокористування.
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На думку багатьох науковців, фінансування зазначених заходів має здійснюватись за рахунок на-
ціональних бюджетних і позабюджетних коштів, а також підтримки Європейського Союзу [9].

Реалізація сталого економічного розвитку України можливе через реалізацію екологічної політики
на основі комплексного (міжгалузевого) підходу для вирішення проблем раціонального природоко-
ристування. З огляду на існуючі проблеми природокористування, стратегію соціально-економічного
розвитку слід ураховувати з формуванням механізмів інтеграції та завдань щодо збереження навко-
лишнього середовища. Значну увагу, слід приділяти стимулюванню інноваційних розробок, інвести-
ційних проектів, що будуть спрямовані на впровадження технологій ресурсозбереження, модерніза-
цію виробничих процесів, розвиток різних галузей промисловості.

Висновки
Таким чином, щоб досягти вагомих результатів у раціональному природокористуванні необхідно

шляхом підвищення енергоефективності виробництва на 50% при умові зростання використання від-
новлюваних джерел енергії, розвитку альтернативних видів енергетики. Отже, державна екологічна
політика у галузі економічного природокористування має інтегруватися в систему програмування,
планування та проектування не тільки на державному, а також на регіональному та місцевому рівнях.
Основою такої інтеграції повинні стати стратегічні документи формування та реалізації національної
екологічної політики, відповідні міжнародні зобов’язання України, програми сталого розвитку на
місцевому рівні.
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