
 

Тема: «Організація раціонального природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища» 

1) Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища (необхідно переглянути відео за адресою - https://youtu.be/o1Wb2RqQNQc, 

https://youtu.be/FAdOXOBGmOQ ). 

2) Суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання природокористування (необхідно 

переглянути відео за адресою -  https://youtu.be/3M7iMRN-xHM ). 

3) Механізм виникнення економічних втрат від нераціонального природокористування . 
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1. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 Розвиток продуктивних сил, зростання обсягів природокористування й темпів забруднення 

довкілля за одночасного вичерпання природних ресурсів, погіршення здоров'я працездатного 

населення, зниження продуктивності праці — все це зумовило формування економіки 

природокористування — нової галузі науки, що вивчає методи найефективнішого впливу людини на 

природу для підтримання динамічної рівноваги, кругообігу речовин у природі. Витрати, пов'язані з 

підтриманням цієї рівноваги, йдуть на збереження економічно найсприятливіших умов відтворення 

матеріальних благ як нині, так і в майбутньому. 

Оскільки довкілля виконує такі життєво важливі функції, як забезпечення людей природними 

ресурсами, природними послугами (рекреація, туризм, естетичні задоволення), поглинання відходів і 

забруднень, то, реалізуючи заходи з охорони природи й використання її ресурсів, слід знати 

економічну вартість цього й ціну шкоди, заподіяної природі антропогенними забрудненнями та 

впливами. 

Критерієм ефективності людської діяльності до середини XX ст., як згадувалося в попередніх 

главах, було одержання максимальних благ за мінімальних затрат і неконтрольованої, хижацької 

експлуатації природних ресурсів, а основним принципом ставлення до природи — панування над 

нею й цілковите її підкорення людині. 

Після об'єктивного аналізу причин екологічних катастроф і величезних економічних втрат від 

нерозумного господарювання, яких людство зазнало останніми десятиліттями й раніше, стало 

зрозуміло, що принципи природокористування мають бути інакшими, якщо ми хочемо вижити. 

Для еколого-економічної оцінки проектів і програм будівництва застосовують метод 

зіставлення затрат і вигод і керуються трьома критеріями: чистою поточною вартістю, внутрішньою 

нормою окупності та співвідношенням витрат і майбутніх вигод 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n529. Основні завдання економіки 

природокористування: 

• визначення збитків, завданих економіці (державі), галузі, підприємству, районові, окремому 

приватному господарству чи конкретній особі через нераціональне природокористування, 

порушення законів, норм або правил охорони природи; 

• визначення розміру затрат, необхідних для ліквідації в найближчому й віддаленому 

майбутньому наслідків негативних техногенних впливів на довкілля; 

• оцінка абсолютної та відносної ефективності затрат на охорону й відновлення природи, 

вибір оптимальних варіантів природоохоронної діяльності й використання природних ресурсів; 

• розробка економічних методів управління природоохоронною роботою й способів 

стимулювання природоохоронної діяльності та екологізації виробництва. 

Треба, щоб економіка природокористування поступово переходила в економіку 

природозберігання. 

 Можна виділити такі елементи економічного механізму природокористування: 

- плата за користування  природними ресурсами; 

https://youtu.be/o1Wb2RqQNQc
https://youtu.be/FAdOXOBGmOQ
https://youtu.be/3M7iMRN-xHM
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n529


- система економічного стимулювання природоохоронної діяльності; 

- плата за забруднення навколишнього середовища; 

- створення ринку природних ресурсів; 

-         вдосконалення ціноутворення з урахуванням екологічного чинника; 

-         екологічні програми; 

-         продаж прав на забруднення; 

-         система “застава – повернення”; 

-         екологічне страхування. 

На основі економічних оцінок має вводитися платність природокористування. 

Серед платежів за природні ресурси можна виділити плату: 

- за право користуватися природними ресурсами; 

- за відновлення та охорону природних ресурсів. 

Плата за право користування природними ресурсами практично призначена для їх власника 

(держава чи приватний власник) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n555 . Вона 

повязана з вилученням абсолютної ренти. Платежі за охорону та відновлення – це компенсація 

витрат ресурсів в процесі виробництва. 

Суттєвого значення в системі платного природокористування набули різноманітні штрафні 

санкції за нераціональне використання природних ресурсів та забруднення довкілля. Розмір штрафів 

має бути значним, щоб реально впливати на діяльність виробника. 

Оплатне природокористування визначає характер системи економічного стимулювання 

природоохороної діяльності, заходів із зниження забруднень навколишнього середовища. Ця 

система має сприяти формуванню екологічно збалансованої поведінки виробника та споживача. До 

системи економічного стимулювання можна віднести оподаткування, субсидування, пільгове 

кредитування природоохоронної діяльності, прискорену амортизацію фондів та інші заходи. 

Більшість з цих напрямків вже показала свою екологічну ефективність у багатьох країнах 

світу. Особливо широко застосовуються податки. У екологічних ( зелених) податків дві мети: 

- зробити вартість продукції більш адекватною щодо витрат (у тому числі на охорону природи 

та покриття збитків навколишнього середовища). 

- сприяти політиці, при якій збитки компенсує забруднювач, а не суспільство в цілому ( 

реалізація принципу “забруднювач платить”). 

Важливим елементом в системі економічного механізму природокористування є платежі за 

забруднення природного середовища.  

В залежності від впливу на довкілля встановлені два види нормативної плати: 

- за гранично допустимі викиди в межах встановлених норм; 

- за перевищення гранично допустимих нормативів. У цьому випадку платежі зростають в 

декілька разів. 

Суттєвим моментом є й механізм утворення джерел. Платежі в межах нормативів забруднення 

можна віднести до собівартості  і таким чином перенести їх сплату на споживача. Сума  за 

понаднормативний вплив на довкілля сплачується з прибутку підприємства. Це знижує його 

рентабельність. Така система стимулює виробника до мінімізації забруднень.  Інший момент – 

можливість зменшення платежів за рахунок витрат на природоохоронні роботи (будова очисних 

споруд, фільтрів, землеохоронні заходи) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n714 . 

Створення ринку природних ресурсів актуальне в умовах їх дефіцитності та можливості 

отримання значних коштів від їх продажу. Цивілізований ринок ресурсів дасть можливість активно 

залучати капітал в природоексплуатаційну галузь. Створення бірж природних ресурсів, проведення 

аукціонів, де підприємці могли б закупати права на розробку та оренду за умов жорсткого 

екологічного контролю та комплексної екологічної експертизи могли б суттєво збільшити державні 

та регіональні прибутки від природокористування. 

Для реалізації важливих екологічних завдань велике значення має формування екопрограм – 

комплексних заходів.  Цільові екологічні програми в нашій країні необхідні для вирішення 

наступних питань: 

- виконання міжнародних зобов’язань (охорона озонового шару, подолання проблеми 

парникового ефекту,  збереження біорізноманіття); 

- охорона та раціональне використання природних ресурсів; 

- охорона особливо цінних природних об’єктів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n555
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n714


- реабілітація зон екологічного лиха. 

Великі перспективи має  розвиток ринкових механізмів продажу прав на забруднення. Одна з 

важливих його складових – право на продаж різного виду викидів та  скидів.  Спрощена схема цього 

механізму така. Підприємство, що бажає розширити своє виробництво, має вибір: створити надійну 

систему очищення у себе або викупити право на додаткове забруднення у іншого підприємства. В 

результаті загальна сума забруднень не збільшується, а сума витрат на охорону природи 

мінімізується. 

Документом, що закріплює права є екологічна ліцензія – вид цінних паперів, що законно 

надає дозвіл на викиди конкретної забруднюючої речовини протягом конкретного часу. Загальна 

кількість екологічних ліцензій підприємства має відповідати фактичному рівню  сукупних 

викидів. 

На одну й ту саму забруднюючу речовину ціна екологічної ліцензії може змінюватися в 

залежності від сезону, часу доби, ситуації в регіоні (нормальна, екстремальна).Використання 

екологічної ліцензії замість податків дасть можливість замінити державне регулювання ринковим. 

Найбільш старим та надійним економічним інструментом в охороні довкілля є заставна 

система. Повернення порожніх пляшок, використаних елементів живлення, пластикових 

контейнерів. Незважаючи на простоту даний механізм суттєво знижує надходження забруднень до 

навколишнього середовища (у тому числі і токсичних), зберігає значні кошти і ресурси завдяки 

утилізації 

Можливим економічним механізмом запобігання або помякшення наслідків екологічних 

катастроф є екологічне страхування (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n598)  – 

страхування відповідальності підприємства-джерела підвищеного ризику за завдання шкоди через 

аварію, технічний збій або стихійне лихо. 

До екологічного страхування належать: 

- страхування загальної громадянської відповідальності перед третіми особами, яке 

передбачає відшкодування збитків майну юридичних осіб та громадян, а також шкоди здоровю 

населення в результаті аварій та катастроф. 

- страхування відповідальності за завдання шкоди навколишньому середовищу. Під цим 

розуміють страхування власників потенційно небезпечних обєктів в звязку з необхідністю 

відшкодування збитків третім особам. Цей вид страхування передбачає покриття витрат на 

ліквідацію наслідків забруднення та прямих майнових збитків постраждалих третіх осіб. 

Виконуючи укрупнені екологічні оцінки негативного впливу людини на довкілля, 

користуються таким поняттям, як екологічні збитки від забруднення окремих компонентів природи 

— води, повітря, земельних ресурсів. Екологічні збитки — це зменшення корисності довкілля в 

результаті його антропогенної трансформації (насамперед забруднення).  

Природоохоронні заходи мають не тільки економічний ефект (заощадження витрат на 

лікування та соціальне страхування хворих, підвищення продуктивності праці, збільшення 

біопродуктивності, облагородження ландшафту), а й соціальний — поліпшення настрою людей, 

зменшення їх міграції, стримування конфліктів, зниження злочинності й т. д. 

На розмір нормативу плати за використання природних ресурсів впливають їх поширення, 

розташування, якість, доступність, можливість переробки, відтворення й утилізації. 

Вартісна оцінка природних ресурсів ґрунтується на двох показниках: витрати на підготовку й 

використання та прибуток виробника. 

Повітря безкоштовне. Вартість води залежить від її якості й водозабезпеченості регіонів, тому 

диференціюється за басейнами й коливається в широких межах. Визначаючи вартість ґрунту, 

враховують вид землекористування та характеристики ґрунту. г Плата за забруднення довкілля 

поширюється на: 

 викиди в атмосферу шкідливих речовин; 

 скиди забруднень у поверхневі водойми, територіальні та внутрішні морські води, в 

підземні горизонти та систему каналізації; 

 розміщення відходів. 

2. Суспільні відносини у сфері раціонального природокористування. 

Екологічні правовідносини - це суспільні відносини, що врегульовані нормами екологічного 

права, які виникають, існують і припиняються відповідно до вимог і на підставах, передбачених 

законодавством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n598


   Ці суспільні відносини включають в себе: 

а) суспільні відносини, пов'язані з вилученням речовин і енергії з природного середовища. 

Так, надро-користування пов'язане з вилученням корисних копалин, мисливство - з відстрілом і 

виловом диких тварин, лісокористування - із рубкою лісу тощо;  

б) суспільні відносини, пов'язані з використанням корисних властивостей природного об'єкта. 

Наприклад, сільськогосподарське землекористування засновано на родючості ґрунтів; 

в)   суспільні відносини, пов'язані з внесенням у природне середовище речовин або енергії, які 

раніше не існували в природі або існували в незначних обсягах. Так, використання надр 

здійснюється для захоронення речовин і відходів, атмосферного повітря - для викидів забруднюючих 

речовин, водойм - для розведення риб тощо; 

г)   суспільні відносини, що виникають у зв'язку з перетворенням природного об'єкта. 

Наприклад, з метою створення парків, штучних водойм, будівництва шляхів тощо; 

ґ) суспільні відносини, які пов'язані з охороною природних об'єктів, що використовуються, і 

довкілля у цілому. Щоб попередити негативні впливи господарської та іншої діяльності на довкілля, 

передбачається здійснення екологічної експертизи, екологічного моніторингу, екологічного 

контролю, встановлюються ліміти використання природних ресурсів, екологічні вимоги щодо 

розташування будівництва, експлуатації виробничих та інших господарських об'єктів, 

відповідальність за порушення екологічних вимог тощо. 

   Відзначені суспільні відносини підпадають під дію спеціальних правових норм, які, 

ураховуючи специфіку сфери їх застосування, мають назву еколого-правових. 

За галузевою спрямованістю правового регулювання виділяються природоресурсові 

відносини: на земельні, гірничі, водні, фауністичні, а також відносини в галузі охорони 

атмосферного повітря та рослинного світу, включаючи ліси.   За спрямованістю на забезпечення 

екологічної безпеки виділяються еколого-правові норми, присвячені сферам, де виникають і мають 

вирішуватися екологічні проблеми - промисловість, сільське господарство, транспорт, енергетика, 

населенні пункти тощо. Ця група норм регулює відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням 

екологічної безпеки. 

Залежно від об'єктів правового регулювання виділяються природоохоронні й антропоохоронні 

відношення, які, у свою чергу, поділяються на відповідні види залежно від характеру об'єктів, форм і 

джерел несприятливої екологічної дії. Також залежно від характеру правових відносин виділяють 

матеріальні та процесуальні, а за колом суб'єктів цих відносин виділяються правовідносини, 

учасниками яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні 

особи й т.ін. 

       Підставою виникнення екологічних відносин є юридичні факти, що виступають як події 

(відбуваються поза волею людини), або дії (результат вольової поведінки людини). Дії виявляють 

себе як правомірні або як правопорушення.   Прикладами подій є: аварії, катастрофи, стихійне лихо 

(повінь, землетрус тощо). Діями, наприклад, є отримання дозволів на викиди (скиди) забруднюючих 

речовин, організація проведення обов'язкової екологічної експертизи тощо, а також 

правопорушення: недотримання умов спеціального природокористування, що визначені у дозволах 

на його здійснення; ігнорування (невиконання) висновків обов'язкової екологічної експертизи; не 

дотримання умов надання органами державної влади іншим особам інформації про здійснення 

природоохоронних заходів, стан довкілля (утаювання такої інформації, її викривлення, 

перекручування тощо) та ін. 

   До підстав припинення екологічних правовідносин відносяться відповідні адміністративні 

акти, припинення існування чи діяльності юридичної особи, відмова від природокористування, 

закінчення строку договору, ліцензії, судове рішення і т.ін.  Екологічному праву притаманні ті ж 

методи регулювання, що й іншим галузям права, але є й властиві тільки цій галузі. Це, насамперед, 

метод екологізації. Його   застосування   обумовлено   наступним.   Будь-яке природокористування 

має враховувати закони природи, підпорядковуватися їм. Щоб це відбувалося не стихійно, а 

упорядковано, необхідно екологізовувати кожну дію, пов'язану із впливом на навколишнє природне 

середовище. 

   Метод екологізації застосовується шляхом визначення у законодавстві: 

-    об'єктів природного середовища, які слід захищати від впливу антропогенної діяльності, чи 

використання яких потребує спеціального правового регулювання; 



органів, які здійснюють регулювання використання природних ресурсів, контролюють 

дотримання правил природокористування охорони довкілля; 

-     екологічних прав і обов'язків природокористувачів і власників природних ресурсів; 

 -  екологічних вимог щодо всіх видів виробничої та іншої господарської та рекреаційної 

діяльності, які впливають на стан довкілля; 

-  юридичної відповідальності за порушення еколого-правових вимог і правил. 

Метод екологізації реалізується через імперативний і диспозитивний підходи до регламентації 

діяльності суб'єктів екологічних правовідносин. Імперативний підхід здійснюється шляхом 

встановлення обов'язкових для виконання приписів, заборон і обмежень щодо видів діяльності 

небезпечних для довкілля, пов'язаних із споживанням природних ресурсів. Наприклад, визначаючи 

межі екологічно обґрунтованої поведінки, екологічне законодавство забороняє впровадження 

винаходів, нових технологічних систем, устаткування, речовин і матеріалів, якщо вони не 

задовольняють вимогам охорони довкілля, нормативам санітарно-гігієнічної безпеки. Встановлено, 

що при плануванні розвитку міст повинні враховуватися стан довкілля і прогноз його змін. 

    Диспозитивний підхід не передбачає жорсткої регламентації поведінки суб'єктів 

відповідних відносин. Він залишає свободу дій, але в рамках, визначених правовими нормами. 

Наприклад, кожний може вибрати будь-який варіант зменшення викидів (скидів) забруднюючих 

речовин (запровадити нову технологію, зменшити кількість джерел, що забруднюють довкілля, 

перейти на новий вид енергозабезпечення виробництва тощо), аби це призвело до дотримання 

встановлених для даного підприємства нормативів гранично допустимих викидів  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#n587 . 

3. Механізм виникнення економічних втрат від нераціонального 

природокористування. 

Оскільки довкілля виконує такі життєво важливі функції, як забезпечення людей природними 

ресурсами, природними послугами (рекреація, туризм, естетичні задоволення), поглинання відходів і 

забруднень, то, реалізуючи заходи з охорони природи й використання її ресурсів, слід знати 

економічну вартість цього й ціну шкоди, заподіяної природі антропогенними забрудненнями та 

впливами. Нині розроблено кілька підходів до визначення економічної цінності природних ресурсів і 

послуг. Найбільш комплексний підхід ґрунтується на загальній економічній вартості, в яку входять 

вартості зруйнування природи, її відновлення та охорони. 

Основні завдання економіки природокористування: 

– визначення збитків, завданих економіці (державі), галузі, підприємству, районові, окремому 

приватному господарству чи конкретній особі через нераціональне природокористування, 

порушення законів, норм або правил охорони природи; 

– визначення розміру затрат, необхідних для ліквідації в найближчому й віддаленому 

майбутньому наслідків негативних техногенних впливів на довкілля; 

– оцінка затрат на відновлення природи; 

Показниками збитків від забруднення довкілля слугують: підвищення рівня захворюваності 

населення; зниження продуктивності сільського господарства; прискорення зношування основних 

фондів та ін. Природоохоронні заходи мають не тільки економічний ефект (заощадження витрат на 

лікування та соціальне страхування хворих, підвищення продуктивності праці, збільшення 

біопродуктивності, облагородження ландшафту тощо), а й соціальний — поліпшення настрою 

людей, зменшення їх міграції, стримування конфліктів, зниження злочинності й т. д. 

Порядок розрахунку збитків наведено в таких документах, затверджених Мінекобезпеки 

України: 

– Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього 

природного середовища; 

– Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 

порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів; 

– Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 

– Методика розрахунку розміру відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті 

понаднормативних викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. 
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