Конспект лекції № 5
ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: Розібрати поняття екологічного механізму та еколого-економічних інструментів.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
5.1. Основні поняття економічного механізму і еколого-економічних інструментів
Як відомо, в економічно розвинених країнах основою регулювання товарно-грошових відносин,
у тому числі і в природоохоронній сфері, є економічний механізм.
Економічний механізм - це сукупність економічних структур, інститутів, форм і методів
господарювання, за допомогою яких реалізуються чинні в конкретних умовах економічні закони та
здійснюється погодження і корегування суспільних, групових і приватних інтересів (Райзберг и др..
1996; Экономическая, 1999). Як ми ще переконаємося, економічний механізм відіграє важливу роль у
реалізації цілей екологічної політики господарського суб'єкта будь-якого рівня.
Основними компонентами економічного механізму є:
• правові основи здійснення економічної діяльності (права, обов'язки, ліцензії, обмеження,
процедури тощо);
• система відносин власності на основні засоби виробництва;
• організаційна структура економіки, тобто система формальних і неформальних
організаційних зв'язків, що формує реальні економічні відносини між господарськими суб'єктами; ці
зв'язки можуть реалізуватися як по вертикалі (реалізація владного впливу), так і по горизонталі
(взаємодія між суміжними економічними суб'єктами, а також на регіональному рівні внаслідок
організаційної діяльності територіальних адміністративних органів);
• система суспільних інститутів (традиції, моральні засади, порядки, релігійні звичаї,
духовні цінності тощо), що формують соціально-інформаційне поле економічної активності;
• економічні інструменти.
Одну з провідних ролей в реалізації дії економічного механізму відіграють економічні
інструменти. Це пояснюється тим, що саме через них передається вплив на головні спонукальні мотиви
діяльності суб'єктів господарювання - їх економічні інтереси.
Економічні інструменти - це засоби (заходи, методи, важелі) зміни фінансового стану
економічних суб'єктів. За допомогою економічних інструментів можна, впливаючи на спонукальні
мотиви діяльності суб'єктів господарювання, регулювати товарно-грошові
відносини на рівні підприємства, території, національної економіки і навіть транснаціональних
систем.
Економічні інструменти умовно можуть бути диференційовані на три взаємозалежні і
взаємообумовлені групи: ціни за ресурси, економічні вигоди, перерозподільні платежі/ виплати.
1. Ціни за ресурси. В широкому розумінні ціна - це кількість благ (зокрема грошей, товарів,
послуг), яку має заплатити економічний суб'єкт за право використовувати певний товар (природний
ресурс/благо, предмет, послугу) або володіти ними.
У контексті розглянутої екологічної тематики до умовної групи цін за ресурси можна віднести
широкий спектр різних за формою економічних показників: ціна за сировину, матеріали, енергію;
платежі за право користування землею, водою, лісом та іншими природними ресурсами; платежі за
використання асиміляційного потенціалу екосистем (плата за забруднення); орендна плата за
використання основних фондів (у тому числі природоохоронної спрямованості); ціна за трудові
фактори (зарплата, нарахування на зарплату); ціна за використання фінансових ресурсів (облікова
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ставка національного банку, процентна ставка комерційних банків, виплати по позиках, ін.).
2. Економічні вигоди. Під економічною вигодою (використання чи застосування будь-чого)
звичайно розуміють додатковий дохід (прибуток), чи одержання певних переваг, які можуть бути
втілені в додатковий дохід (прибуток).
Економічна вигода від використання природних благ формується під впливом трьох основних
груп факторів. Перша визначається внутрішньою ефективністю господарювання економічного
суб'єкта, який споживає природні блага, тобто його вмінням одержати максимум вигоди від
використання цих благ. Друга група факторів обумовлена властивостями даного природного блага,
тобто його кількісними і якісними характеристиками. Третя група визначається зовнішніми умовами
економічного середовища, у якій здійснює свою діяльність даний суб'єкт господарювання: цінами за
використані первинні ресурси (матеріальні, енергетичні, фінансові), можливостями регулювання цін
на свою власну продукцію, системою формальних і неформальних перерозподільних механізмів та
інструментів (податків, платежів, знижок, пільг, хабарів, рекету) тощо.
Основна функція економічних вигод у системі товарно-грошових відносин - мотиваційна. Саме
одержання прибутку є рушійною силою здійснення будь-якого виду господарської діяльності. Ця
здатність економічної вигоди впливати на перебіг економічних процесів може ефективно
використовуватися при формуванні мотиваційного інструментарію екологізації економічних систем.
3. Перерозподільні платежі/ виплати. Це система вилучення частини доходів в одних
економічних суб'єктів з метою передачі іншим економічним суб'єктам. Юридичний механізм
перерозподілу може ґрунтуватися: на законодавчих актах (так, зокрема, функціонують системи
оподаткування і платежів; на формалізованих двосторонніх угодах (наприклад, між власником і
орендарем землі, за що останній виплачує ренту; на добровільній (однобічній основі (зокрема,
здійснюються спонсорські пожертвування на екологічні чи соціальні цілі.
Звичайно система перерозподілу містить чотири основні елементи:
1. порядок вилучення доходів в економічних суб'єктів-донорів;
2. ставки вилучення доходів;
3. порядок передачі зібраних коштів економічним суб'єктам-реципієнтам;
4. ставки виплат реципієнтам.
Можна говорити, що в контексті розглянутої економічної тематики перерозподільні платежі/
виплати виконують функції еколого-економічної та еколого-соціальної корекції.
5.2. Форми еколого-економічних інструментів
Ведучи мову про різні форми еколого-економічних інструментів, слід пам'ятати про певну
умовність подібної класифікації.
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Рис. 5.1.Форми еколого-економічних інструментів
І все-таки, пам'ятаючи про певну умовність, спробуємо сформулювати найбільш характерні
риси різних еколого-економічних інструментів і можливі сфери їх використання.
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5.3. Податкові інструменти та пільги
1. Податкові інструменти. Відповідно до енциклопедичного визначення, податок (англ. - tax,
рос. - налог) - це обов'язкове і безповоротне вилучення коштів, яке здійснюється державою або
місцевими органами влади для фінансування суспільних витрат (Бернар и др., 1994).
Головною особливістю еколого-економічного інструментарія є те, що кошти, які збираються
таким чином, надходять, як правило, на бюджетні рахунки відповідного рівня (державного чи
місцевого) і використовуються на фінансування екологічних проблем, що мають загальне для даного
рівня значення. Податки екологічної спрямованості стягуються або окремо (тобто передбачені
спеціальні статті), або в складі інших податків (відраховуються частки від загальної суми податків).
Можна назвати багато різних форм використання податкових інструментів в екологічних цілях (див.
наприклад: Ecotaxation, 1997; Oosterhuis,1996; Environmental, 1996; Human, 1997; Lister,1996;
Environmental, 1994; Making, 1994):
• Громадський екологічний податок; стягується із платоспроможних громадян країни на
екологічні проблеми (застосовується в багатьох країнах, одна з форм цього податку, зокрема,
практикується у Франції);
• Податок на розв'язання глобальних, національних чи регіональних екологічних проблем;
характерним прикладом подібного податку є податок на ліквідацію наслідків Чорнобильської
катастрофи (Україна); у деяких країнах існують місцеві податки на охорону конкретних природних
об'єктів (лісів, озер, боліт);
• Податок на транзит через країну вантажів (в Україні на екологічні цілі передбачена частина
зазначеного податку);
• Екологічний податок на автомобілі (екологічна складова податку звичайно включається в
загальний податок за використання автомобіля; застосовується в більшості країн Європи, а також у
США, Канаді, Японії);
Екологічний податок на повітряний транспорт; включається в загальні ставки податку за
здійснення даного виду діяльності в країні (Канада, США, Данія, Норвегія, Швеція) і за політ через
територію країни (є стандартним заходом для міжнародних правил);
• Екологічний податок на конкретні групи товарів, у тому числі: мінеральні добрива
(Норвегія, Швеція); пестициди (Данія, Франція, Угорщина, Португалія, Швейцарія та ін.);
пластмасова тара, упаковка (Данія, Угорщина, Ісландія, Польща); шини (Канада, Данія, Фінляндія,
Угорщина, Польща); батарейки/ акумулятори (Данія, Швеція, Японія), галони (тобто хлор- і
фторвмісні гази, які використовуються при гасінні пожеж у замкнених просторах і належать до класу
озоноруйнівних речовин) (Австрія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща); розчинники (вважаються
озоноруйнівними речовинами) (Данія); мастила (Фінляндія, Франція, Норвегія);
• Екологічний податок на паливо, в тому числі залежно від наявності екологічно шкідливих
компонентів: свинцю (у більшості країн); вуглецю (Данія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія), сірки
(Бельгія, Данія, Франція, Польща, Швеція), окислів азоту (Чехія, Франція, Польща, Швеція);
• Комунальний податок (що передбачає компенсацію витрат на водогін, каналізацію,
утилізацію відходів).
Зазначені податкові інструменти умовно можна вважати такими, що спрямовані на вилучення
доходів. Не менш (а можливо, й більш) важливим заходом є стимулювання екологічно обумовленої
діяльності економічних суб'єктів за допомогою системи пільгових (дотаційних) податкових
інструментів.
До можливих видів податкових пільг можна віднести: зменшення ставок ПДВ і податку на
прибуток (аж до повного звільнення від сплати податків); зменшення ставок податку на власність;
дозвіл на включення в собівартість продукції витрат екологічного призначення, не пов'язаних
безпосередньо з основним видом діяльності, надання податкових привілеїв з інвестування в екологічну
сферу, формування режимів прискореної амортизації, зниження ставок акцизних зборів, ін.
До основних напрямків надання податкових пільг можна віднести (Прокопенко, 2000):
• Податкові пільги (ПДВ, податки на прибуток) на виробництво продукції екологічного
призначення (очисне устаткування, моніторингові системи, рекультиваційна техніка, медичні товари,
засоби індивідуального екологічного контролю);
• Податкові пільги (ПДВ, податок на прибуток) на здійснення екологічно орієнтованих видів
діяльності: переробки відходів, облагородження ландшафтів (очищення рік і озер, озеленення
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території, ін.), екологічної освіти, рекреаційних видів послуг, екотуризму, роботи з підтриманням
біорізноманіття (створення і підтримка заповідників, заказників, національних парків, особливо
цінних природних об'єктів, ін.);
• Податкові пільги (податок на власність, податок на землю) для економічних суб'єктів, що
займаються екологічно орієнтованими видами діяльності;
• Податкові пільги (ПДВ, податки на прибуток) для підприємств, що випускають екологічно
чисту продукцію, яка дає можливість замінити екологічно несприятливі товари (екологічно чиста
сільгосппродукція; продукція, що заміняє озоноруйнівні речовини; будматеріали; мийні засоби тощо);
• Податкові пільги на продукцію, що сприяє підвищенню інтегральної економічної
ефективності економічної системи і зниженню матеріаломісткості та енергоємності продукції (нові
будматеріали, біогазові установки, альтернативні джерела енергії тощо);
• Податкові пільги (податок на прибуток) на інвестиції екологічного призначення;
• Податкові пільги (плата за надра) на використання виснажених і бідних джерел природних
ресурсів;
• Відстрочення виплати патетичних мит за екологічні відкриття і винаходи екологічної
спрямованості;
• Надання прав підприємствам включати в собівартість продукції витрати на підвищення
екологічної грамотності (оплата навчання, літератури, ін.) незалежно від основного виду діяльності;
• Надання прав на прискорену амортизацію основних фондів, що обслуговують екологічно
орієнтовані види діяльності.
Акциз (від франц. accise, в англ.. - excise tax, рос. - акциз ) є одним із видів податку; це непрямий
податок на продаж певного виду товарів. На відміну від податку з обороту, цей податок вилучається
не з усієї
вартості товару, а лише з її приросту на кожній наступній стадії виробництва та реалізації.
Оподаткуванню підлягає різниця між виручкою, отриманою компанією від реалізації товарів і послуг,
та витратами на закупку сировини і оплату послуг. Фактично акциз є вилученням надприбутку, що
можуть одержувати суб'єкти при торгівлі. У здійсненні екологічної політики акцизи відіграють
важливу роль, насамперед, завдяки можливості впливати на ціни енергоносіїв і мінеральної сировини.
Як правило, застосування акцизів дозволяє підняти рівень цін на енергоносії, що сприяє реалізації
енергозберігаючої політики. Цей захід активно застосовують країни ЄС і Японія.
5.4. Митні платежі
2. Митні інструменти. Мито (англ. - customs, duty, toil, customs tax; рос. - пошлина) - це
обов'язковий внесок, який стягується митними органами даної країни при ввезені товару на її
територію чи його вивезенні з цієї території і є невід'ємною умовою такого введення чи вивезення.
Розрізняються:
Мито імпортне (ввізне); стягується з товарів, ввезених через кордон на територію країни. З
урахуванням екологічних факторів найбільш поширеними видами інструментарію, реалізованого
через імпортні мита, можна вважати:
Встановлення екологічних ввізних мит (чи підвищення митних тарифів) для екологічно
несприятливих товарів, тобто тих, що можуть завдати екологічної шкоди при їх експлуатації на
території країни; серед найбільш поширених товарів, до яких застосовується зазначений інструмент,
можна назвати: використані автомобілі (зокрема, діє в Україні); пестициди, відходи, озоноруйнівні
речовини; мийні засоби; ін.;
Звільнення від ввізних мит (зменшення величини митних тарифів) продукції екологічного
призначення: екологічного устаткування; засобів моніторингу; рослин і тварин, що сприяють
підтриманню біорізноманіття в країні; ін.
Мито експортне (вивізне); стягується з товарів, що вивозяться з країни. З урахуванням
екологічних аспектів можна назвати найбільш характерні випадки:
Застосування вивізних мит (чи митних тарифів) на продукцію, виробництво якої в країні,
звідки вона вивозиться, пов'язане із завданням еколого-економічних збитків; до подібної продукції
звичайно належить продукція первинної переробки природної сировини (метал, паливо, хімічна
сировина); цінні сорти рослин, породи тварин тощо;
Звільнення від вивізних мит (чи зниження митних тарифів) продукції, експорт якої сприяє
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заміщенню виробництва матеріаломісткої, енергоємної, збитоємної продукції; подібними
інструментами користується Росія для збільшення експорту поліграфічної продукції; своєрідною
формою зазначеного інструментарію є максимальне зниження вартості в'їзної візи (застосовується
країнами - потенційними експортерами туристичних послуг, наприклад, Туреччиною, Кіпром,
Болгарією, ш.).
3. Плата, платежі (англ. - payment, fees, charges, рос. - плата, платежи). Це грошові чи інші
блага, які економічний суб'єкт сплачує за використання ресурсів, природних благ (включаючи
асиміляційний потенціал) і за можливості здійснення господарської діяльності. В еколого-економічній
сфері плати і платежі є найбільш поширеною формою інструментарію, що в тому чи іншому вигляді
застосовується в більшості країн. Найбільш характерними прикладами є:
- плата за землю;
- плата за мінеральні ресурси;
- плата за використання інших компонентів природного середовища, наприклад, ефіру;
- платежі за вирубку лісу;
- платежі за використання ресурсів рослинного і тваринного світу;
- плата за випас худоби;
- платежі за полювання і рибальство;
- плата за вхід на територію природних парків;
- платежі за атмосферні емісії (викиди);
- платежі за скидання у водні джерела;
- платежі за розміщення твердих (чи рідких у контейнерах) відходів у навколишньому
середовищі;
- платежі за інші види забруднення середовища (шумові, електромагнітні, ін.).
5.5. Штрафи, субсидії, дотації гранти, кредити, виплати та інші економічні інструменти.
4. Штраф (від нім. Strafe - покарання; в англ. - fine, penalty; рос. - штраф). Це грошове покарання
у вигляді стягнення з винних певної суми; засіб матеріального впливу на юридичних і фізичних осіб,
винних у порушенні чинних законів, договорів, правил (Райзберг и др., 1996). Стосовно екологічної
сфери можна назвати такі види штрафних санкцій:
- Міжнародні санкції за порушення умов міжнародних договорів у галузі навколишнього
середовища;
- Штрафи за недотримання екологічного
- законодавства в країні;
- Відшкодування (на міжнародному рівні) збитків, що завдані однією країною іншій країні (чи
країнам);
- Відшкодування (на національному рівні) збитків, завданих одним економічних суб'єктом
іншому економічному суб'єкту господарської діяльності.
5. Субсидія (від лат. - subsidium; в англ. - subsidy; рос. - субсидия). Це цільова незворотна
допомога в грошовій чи натуральній формі, що надається за рахунок коштів державного бюджету або
спеціальних державних і недержавних фондів економічним суб'єктам (один із напрямів фінансування
екологічно орієнтованих видів діяльності). Адресні субсидії у вигляді безпосередньо наданих коштів
називають прямими, а ті, що здійснюються за допомогою податкових, кредитних чи інших пільг,
називають непрямими субсидіями. Серед напрямів екологічної діяльності, під які звичайно виділяють
субсидії, можна назвати:
- Здійснення природоохоронних програм, що мають загальнодержавне, загально регіональне
значення (створення заповідників, озеленення території, збереження природних об'єктів, створення
об'єктів для утилізації відходів тощо);
- Фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДР і ДКР) за
“пілотними” проектами, що мають загальнонаціональне чи регіональне значення (альтернативні
джерела отримання енергії; нові екологічно орієнтовані технології, ін.);
- Фінансування міжнародних проектів екологічної спрямованості (збереження клімату і
біорізноманіття, підтримання природних об'єктів, що мають трансграничне значення);
- Фінансування освітніх, просвітницьких і культурних програм, ін.
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6. Дотація (від лат. dotatio - дарунок, пожертвування; в англ. - grant-in-aid, subsidy; рос. дотация). Це грошова допомога або інші види допомоги з державних чи інших джерел, що надаються
юридичним чи фізичним особам для покриття збитків або на спеціальні цілі. Дотація - це вид субсидій
на збільшення вигідності екологічно спрямованих видів діяльності.
Те, що в пострадянських державах розуміють під терміном "дотація", часто застосовується в
розвинених індустріальних країнах як фінансова допомога низькорентабельним і збитковим
виробництвам, що мають значення з погляду вирішення важливих соціальних і екологічних завдань.
Як приклади екологічно орієнтованих дотацій можна назвати:
- Дотації в сільському господарстві на вирощування продукції без отруйних хімікатів;
- Населення частини ризику щодо просування на ринок піонерної продукції, яка має
екологічне призначення;
- Ведення сільського господарства в особливо обережному екологічному режимі (наприклад,
в умовах збереження первинних ландшафтів або пам'ятників історії; зокрема, набуло розвитку у
Великобританії);
- Дотацію регіонам чи країні, навіть цілим державам, змушеним "притримувати"
індустріальний розвиток заради збереження природних ландшафтів, що мають національне чи
міжнародне значення (такими природними об'єктами, зокрема, можна вважати болота півночі України,
що живлять її річки; тропічні ліси Амазонки, що виробляють значну частину кисню Землі, та багато
іншого).
7. Грант (англ.: grant - дарунок, субсидія; рос. - грант). Це оплачуване субсидоване замовлення
державних чи інших організацій на виконання наукових досліджень, конструкторських розробок чи
інших робіт; кошти, що виділяються в порядку добродійності для фінансової підтримки наукових
досліджень, вчених, діячів культури. Взагалі під грантом розуміють вид економічної допомоги, що
надається на конкурсній основі.
Однією з пріоритетних сфер, де надаються гранти, є екологічна. Так само, як субсидії і дотації,
гранти звичайно виділяються на незворотній основі. При цьому, як правило, дотримуються жорстких
умов (вимог) витрати коштів.
8. Кредити (від лат. credit - "він вірить"; в англ. - credit; рос. - кредит). Це позичка в грошовій
чи товарній формі, надана кредитором позичальнику на умовах зворотності, найчастіше з виплатою
позичальнику відсотка за користування позичкою. Основними формами використання кредиту як
економічного інструментарію для вирішення екологічних проблем можуть бути:
- пільги за термінами кредитування;
- пільги за процентними ставками (аж до безпроцентних умов використання позики);
- пільги за обсягами кредитування;
- пільги за гарантіями на кредит.
У багатьох країнах для здійснення пільгового кредитування екологічних програм засновано
екологічні банки або у звичайних комерційних банках створені спеціальні nmireimbursemebt'i
кредитування на екологічно орієнтованих видів діяльності.
9. Виплати, відшкодування витрат (англ. - reimbursement, refund, рос. - выплаты). Це грошові
виплати юридичним чи фізичним особам або системам заходів, спрямована на компенсацію різних
форм збитку, пов'язаного з порушенням середовища чи необхідністю нести додаткові витрати для його
попередження.
Виплати можуть здійснюватися безпосередньо (від винуватця екодеструкції її "жертві") або за
посередництвом спеціально створюваних екологічних фондів. У практиці природокористування
різних країн можна зустріти різноманітні форми використання виплат, у тому числі:
- Виплати підприємствам чи окремим особам на компенсацію збитків від забруднення
середовища (як аварійного, так і того, що діє постійно);
- Виплати країнам, що мають негативний баланс у трансграничному забрудненні середовища
(тобто більше його отримують, ніж експортують);
- Виплати підприємствам чи населенню за згоду "терпіти" поруч із собою ("по сусідству")
екологічно несприятливий або потенційно небезпечний промисловий чи інший об'єкт;
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- Виплати регіонам чи країнам втраченої вигоди, на що вони змушені погодитися через
необхідність "консервувати" рівень свого індустріального розвитку заради збереження суспільно
необхідних природних об'єктів (боліт, озер, рік, лісів);
- Компенсація витрат підприємствам, що здійснюють екологічно необхідні, але економічно не
прибуткові види діяльності (створення і підтримання територій, що охороняються, переробка відходів,
ін.).
10. Прискорена амортизація (англ. - accelerated depreciation (знос)/ amortization
(відшкодування); рос. - ускоренная амортизация). Це система заходів (реалізується переважно шляхом
застосування спеціальних норм амортизації), що створює умови для збільшення розмірів
амортизаційних фондів (неоподатковувана частина доходу) в перші роки експлуатації основних
фондів. З погляду досягнення екологічних цілей цей засіб має сенс і застосовується в багатьох країнах
(Японія, Франція, Німеччина), тому що створює економічні передумови для прискореної модернізації
екологічно орієнтованих основних фондів і активізації інноваційної політики в екологічній сфері.
11. Цінові інструменти (англ. -pricing, price instruments, рос. - ценовые инструменты). Це
система заходів впливу на економічні інтереси суб'єктів господарювання, основним результуючим
механізмом якої є цілеспрямована зміна вигідності різних видів діяльності (товарів) за допомогою
зменшення чи збільшення цін.
Можна назвати два основні напрямки використання цінових інструментів у природокористуванні:
пряме регулювання цін і непряме (за допомогою інших інструментів) регулювання цін.
Методи прямого регулювання цін використовуються в тих випадках, коли існують можливості
адміністративного впливу на ціни. В умовах ринкової економіки це відбувається, як правило, у двох
випадках: по-перше, в умовах монопольного положення продавця чи покупця, по-друге, коли в
будь-якому економічному просторі припиняється дія вільного ринкового регулювання цін. Як
правило, в обох випадках активним економічним суб'єктом (монополістом або суб'єктом
адміністративного регулювання цін) виявляється держава або органи місцевої адміністрації. Як форми
прямого регулювання цін можна назвати:
- Диверсифікацію цін у часі (протягом доби) на електроенергію з метою більш рівномірного
споживання енергії, а отже, підвищення ефективності використання енергоресурсів; звичайно
встановлюють двотарифний (день - ніч) чи три тарифний (день - ніч - години "пік") режими, які активно
використовуються в багатьох країнах світу (зокрема, в Австралії, Німеччині та інших країнах);
- Диверсифікація цін за споживачами на природні ресурси; прикладом є встановлення різних
тарифів на воду для різних споживачів (наприклад, населення, комунального господарства,
промисловості сільського господарства); подібні заходи застосовуються в багатьох країнах (зокрема,
в Україні, Японії); пільгові тарифи звичайно встановлюються для населення, більш жорсткі (іноді в 2-4
рази вищі) - для промисловості;
- Диверсифікація цін за споживачами на послуги інфраструктури (зв'язок, транспорт,
комунальні послуги), що має місце в Україні; наявність подібної диверсифікації цін може
використовуватися для створення пільгових режимів роботи екологічно орієнтованим підприємствам;
- Встановлення підвищених закупівельних цін на екологічно чисту продукцію (наприклад,
сільськогосподарську); у тому випадку, якщо держава чи територіальні органи управління є замовником
такої продукції;
- Адміністративний контроль цін (встановлення максимуму чи мінімуму) на деякі види
продукції, наприклад, на відходи, рослинну чи тваринну сировину, природні ресурси, ін.
Методи непрямого регулювання цін мають у ринковій економіці значно ширші можливості.
Ці методи базуються на механізмах впливу на рівень цін за допомогою інших інструментів. Саме вони
можуть здійснити, здавалося б, неможливе: зробити більш чисту продукцію дешевшою для споживача
і вигіднішою для виробника - підвищуючи на неї одночасно і попит і пропозицію. І навпаки: створити
економічні бар'єри - підвищену ціну споживання (тиск на попит) і зменшені закупівельні ціни (тиск на
пропозицію) - для екологічно неспроможної продукції.
Кінцевими стратегічними цілями методів непрямого регулювання цін, таким чином, можна
вважати:
1. підвищення рівня цін для споживача на екологічно несприятливу продукцію, тобто на ті
види продукції, виробництво і споживання яких пов'язане з процесами порушення природного
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середовища; можливе одночасне зменшення закупівельних цін (ціни виробника) на такі види
продукції (це обумовлює зниження вірогідності виробництва і споживання продукції);
2. зниження рівня цін споживача на екологічно сприятливу продукцію, тобто на ті види
продукції, які сприяють зниженню екологічного пресу на різних стадіях виробництва і споживання
продукції, можливе одночасне підвищення закупівельних цін на такі види продукції, наприклад, на
сільгосппродукцію, вирощену без застосування отрутохімікатів (все це обумовлює підвищення
вірогідності виробництва і споживання продукції);
3. створення цінових гарантій вирішення екологічних проблем, що виникають на різних стадіях
життєвого циклу виробу; прикладами подібного механізму дії цін є: використання заставних цін на
тару (гарантують організований збір тари після використання продукції); включення в ціну продукції
вартості її утилізації після використання (подібний захід передбачений, наприклад, для пластикового
посуду) та ін.
12. Сприяння/ обмеження на ринку (англ. - promotion/ restriction at a market; рос. - содействие/
ограничение на рынке). Це комплекс організаційних заходів, який дозволяє надати додаткові
економічні переваги екологічно орієнтованим суб'єктам або створити економів обмеження екологічно
несприятливим господарникам, як правило, без прямого фінансового впливу на інтереси суб'єктів
(вилучення доходу або субсидування). Серед основних напрямків застосування зазначеного
виду заходів можна назвати:
- Присудження нагород (звань, призів), сам факт володіння якими надає додаткові ринкові
переваги екологічно передовим підприємствам;
- Маркетингове сприяння екологічно орієнтованим суб'єктам (збільшення дозволеного часу
роботи або розширення сфер діяльності); зокрема, в Японії менш гучним літакам надається
додатковий час для злету і посадки (рано вранці і пізно ввечері); у деяких країнах існують обмеження
на роботу в певних секторах (кварталах міста, дитячих установах) устаткування, що не відповідає
екологічним стандартам;
- Надання додаткових ресурсів (зокрема території), лімітів на електроенергію, воду, газ під
розвиток екологічно сприятливих видів діяльності; особливо цей захід актуальний для країн з
дефіцитом ресурсного забезпечення (як, наприклад, в Україні);
- Інформаційна підтримка підприємств; у деяких префектурах Японії малим приватним
підприємствам безплатно передається технічна документація на виготовлення нових видів продукції
(особливо це характерно для керамічних виробів);
- Державний протекціонізм для екологічно орієнтованих видів продукції в зовнішній торгівлі.
13. Премія, нагорода, приз (англ. - bonus, award, prize; рос. -премия, награда, приз). Це грошова
чи інша винагорода за успіхи в здійсненні екологічної діяльності. Найбільш поширеними є такі види
нагород:
- Премії і нагороди підприємствам, що мають успіхи в екологічній діяльності (щорічно
проводиться в Німеччині);
- Премії і звання переможців у конкурсі на краще екологічне місто (селище); у Німеччині
щорічно розігрується звання "Екологічна столиця Німеччини" з одержанням грошового призу;
Премії підприємцям, громадянам, домовласникам, що домоглися успіхів в економічній
діяльності; у Хайдельберзі (Німеччина) кожний домовласник одержує премію в 1000 євро, якщо йому
вдається знизити до нормативної величини енерговитрати на утримання будинку.
14. Екологічне страхування (англ. - environmental insurance, рос. - екологическое
страхование). Це створення за рахунок коштів економічних суб'єктів резервних (страхових) фондів,
призначених для відшкодування збитків від впливу на природне середовище внаслідок
непередбачених надзвичайних ситуацій (екологічних аварій, катастроф, ш.).
Екологічне страхування покликане вирішити такі завдання:
1. сформулювати систему економічної відповідальності (економічних суб'єктів) за можливі
економічні збитки внаслідок надзвичайних ситуацій;
2. створити резервні фонди для відшкодування можливих збитків;
3. забезпечити економічну захищеність реципієнтів (економічних суб'єктів), які можуть
зазнати шкоди в результаті надзвичайних ситуацій.
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Таким чином, екологічне страхування забезпечує економічну відповідальність потенційних
екодеструкторів і гарантує економічну захищеність потерпілим.
Екологічне страхування широко використовується в багатьох країнах (Японії, США, Німеччині
та ін.). страхування підлягають об'єкти, які є носіями екологічного ризику (ємності шкідливих і
вибухонебезпечних речовин; виробництва, що несуть загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
трубопроводи, транспортні засоби, ін.). екологічне страхування непрямо створює економічні стимули
відмови від потенційно небезпечних виробництв.
Еколого-економічні інструменти є потужними важелями екологізації системи виробництва і
споживання продукції. Різноманіття форм еколого-економічних інструментів створює багатий спектр
можливостей цілеспрямованого екологічного орієнтованого впливу на економічні інтереси суб'єктів
господарювання. Уміли використання цих можливостей у поєднанні з іншими методами дозволяє
ефективно вирішувати складні еколого-економічні проблеми в межах механізмів саморегулювання
ринкової економічної системи.
5.6. Ринкові механізми регулювання природокористування.
Одна з головних переваг ринку - здатність досягати високої ефективності використання будьяких виробничих факторів, які включаються в систему ринкових відносин (тобто тих, які стають
товаром). Для того щоб використовувати всі переваги ринку, економісти (у тому числі й ті, діяльність
яких пов'язана з екологічною сферою) повинні досконало знати закони, за якими функціонують його
механізми, чітко окреслювати ті межі, в яких можуть бути реалізовані можливі переваги. Ринок,
зокрема, блискуче розв'язує завдання зниження енергоємності й матеріаломісткості систем). Слід
також чітко розрізняти ті межі, поза якими варто залишити ілюзії з приводу вирішення проблем за
допомогою ринкових механізмів. Необхідною передумовою такого аналізу є дослідження функцій
природного середовища.
Можна назвати дві форми процесів купівлі-продажу, у яких можуть брати участь природні
фактори.
1. Процеси прямої реалізації ринкових відносин; відбуваються тоді, коли об'єктом купівліпродажу стає безпосередньо фактор природного середовища. Так, зокрема, продаються мінеральні
ресурси, продукти лісу, моря, природна сировина тощо.
2. Процеси опосередкованої реалізації ринкових відносин; відбуваються тоді, коли об'єктом
купівлі-продажу стає не сам природний фактор, а функції, які він виконує; саме вони
опосередковуються в процесах продажу інших предметів і послуг.
Таким чином, можемо говорити, що природні блага мають властивості товару, бо можуть
продаватися прямо або опосередковано через інші предмети і послуги.
Теоретично опосередкована вартісна оцінка будь-якого природного блага може бути визначена
через додатковий обсяг продажу і/або підвищений рівень цін на відповідний товар порівняно з
аналогічними економічними показниками в тих місцях і в той час, де і коли відсутня підвищена
потреба в зазначених природних благах. Схематично це може бути виражено формулою:
Воп = сумма (Пі'* Ці' - Пі*Ці),
де Воп - опосередкована вартісна оцінка певного природного блага;
Пі', Пі - обсяг продажів і-того товару відповідно в умовах підвищеного попиту (викликаного
потребою в природних благах) і за відсутності підвищеного попиту; Ці', Ці - ціна на і-й товар
відповідно в умовах підвищеного попиту і за відсутності такого; п - кількість товарів (предметів і
послуг), за допомогою яких може бути реалізована потреба в даних природних благах.
Мінова вартість, ціна. Природні фактори є специфічними елементами товарно-грошових
відносин. З одного боку, вони є носіями властивостей, звичайних для будь-яких елементів системи
економічних відносин (наприклад, властивості товару). З іншого боку, особливості природних
факторів (на чому ми вже зупинялися вище) істотно відрізняють їх від інших елементів економічної
системи і суттєво обмежують дію традиційних економічних властивостей.
До розряду традиційних економічних властивостей, які притаманні товарам, належать їх мінова
вартість і ціна.
Такі ж властивості мають і пиродні фактори, що беруть участь у процесі товарно-грошових
відносин. Мінова вартість характеризує купівельну спроможність одного товару відносно іншого.
Раніше на конкретному прикладі ми переконалися, що наша можливість задовольняти потреби в
конкретних природних благах може бути прямо чи опосередковано реалізована за певну суму грошей.
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Саме ця сума і виступає в ролі універсального еквівалента купівельної спроможності (мінової
вартості) даного природного блага.
З міновою вартістю тісно пов'язана інша характеристика - ціна, під якою звичайно розуміють
ту кількість коштів (грошей), за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю
товару (Райзберг и др., 1996).
Таким чином, формування ціни можна вважати процесом пошуку компромісу між продавцем
(ціною пропозиції) і покупцем (ціною попиту).
Цілком природно, що продавець прагне продати якнайдорожче. Мінімальний рівень ціни
продавця (нижче якого він не може знизити ціну) при цьому визначається витратами виробництва і
доставки на ринок товару. Коли товаром є природні фактори (природні блага) - це витрати, пов'язані з
відтворенням кількісних і якісних характеристик даного природного фактора, або витрати, необхідні
для створення умов (зокрема, необхідної інфраструктури, допоміжних товарів і послуг), достатніх для
задоволення потреб у даних природних благах. Крім того, ціна пропозиції залежить і від інших
факторів: психології продавця, його ринкової стратегії, цін конкурентів, можливостей
виробника/продавця одержати фінансові чи не грошові пільги або різні форми підтримки (субсидії,
податкові пільги, сприяння організації діяльності тощо).
Покупець прагне купити товар якомога дешевше, й існує та межа максимального рівня ціни
покупця, вище якої він не може чи не згоден платити. Ціна покупця, як правило, набагато більше зазнає
впливу суб'єктивних факторів порівняно з ціною продавця. Це пояснюється тим, що в її основі
звичайно лежить суб'єктивна оцінка покупцем усіх вигод, які він може одержати у випадку придбання
товару (задоволення своїх потреб). У цілому на ціну попиту крім суб'єктивних смаків і переваг покупця
впливають такі фактори: ступінь насичення ринку аналогічними (такими, що можуть замінити певні
функції) товарами і послугами, еластичність попиту, платоспроможність покупця тощо мінімальний
рівень ціни продавця визначається витратами відтворення природних благ. Максимальний рівень ціни
покупця обумовлений вигодою їх використання.
Для такого специфічного товару, яким є природні фактори, значний вплив на ціну попиту
справляє форма і ступінь мотивації потреби в даних природних благах. Саме вони визначають
еластичність попиту і, відповідно, впливають на його ціну.
Аналіз факторів еластичності стосовно природних благ дозволяє зробити кілька висновків.
Перше. Більшість природних благ, які виконують фізіологічні функції (наприклад, питна вода,
повітря для дихання, необхідні продукти харчування, ін.), практично не мають благ замінників. Саме
вони в обсягах, необхідних для виконання зазначених функцій, становлять (чи мають становити)
предмети нееластичного попиту. Без них просто неможливе життя людини, про що це свідчить?
Насамперед про те, що не можна заощаджувати на цьому виді природних благ. Там, де через низьку
платоспроможність населення не в змозі забезпечити себе зазначеними благами, про це повинні
потурбуватися держава або органи місцевої адміністрації. Підкреслимо ще раз, що мова йде: по-перше,
про природні блага певної якості (склад компонентів, рівень чистоти), по-друге, про певні обсяги
даного блага, що покривають фізіологічні потреби. Розв'язання цієї проблеми (з відповідним
фінансовим забезпеченням) має бути одним із першочергових завдань.
Друге. Незамінність даного виду природних благ для фізіологічних потреб населення не означає,
що ці блага так само незамінні в економічних системах. Тут вони можуть вважатися відносно
замінними. Наприклад, водоємні технології можуть бути замінені на рециркуляційні технології, а
водоємні товари і послуги - на не водоємні. На практиці це означає, що потреба в такому природному
ресурсі, як вода, частково задовольнятиметься (заміщатиметься) іншими видами ресурсів, зокрема,
обладнанням та електроенергією. У цьому плані попит на більшість
природних благ, які використовуються у виробництві і побуті, є значною мірою еластичним. Це
може бути використано з метою зниження природоємності економічних систем через застосування
цінового інструментарію.
Третє. Для природних благ, які виконують соціальні функції (тобто формують особистісні якості
людини), ступінь нееластичності попиту (інакше кажучи, готовність людини платити, навіть
незважаючи на підвищення ціни) буде тим вищий, чим глибше усвідомить людина значення цих
функцій у її житті чи розвитку дітей. У даному випадку йдеться про предмети і послуги, що
забезпечують інформаційний контакт людини з цілісними природними системами. Це, з одного боку,
відтворені працею людини самі природні об'єкти, „привнесені" в середовище проживання людини:
острівці природних ландшафтів. Дерева, кущі, газони, квіти, представники фауни (птахи на деревах,
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риби у фонтанах, звірі в парку, ін.). З іншого боку, це різні види послуг(транспортні, туристичні,
сервісні), які дозволяють реалізувати інформаційний контакт із дикими чи наближеними до диких
природними ландшафтами.
Ведучи мову про врахування еколого-економічних оцінок у системі товарно-грошових
відносин, ще раз нагадаємо про ті властивості природних благ, що обмежують сферу використання
економічних показників для вирішення екологічних проблем.
• Фізіологічні, соціальні та екологічні функції природи безцінні в економічному значенні, тобто
не можуть мати вартісної оцінки. Це виключає можливість регулювання їх використання за допомогою
економічних показників. Економічно оцінювати, а отже і регулювати, можна лише незначну частку
економічних функцій природи, яка опосередковано пов'язана з трьома згаданими групами функцій.
• Природні фактори, що забезпечують зазначені функції, в умовах планети не можуть бути
штучно відтворені через діяльність економічної системи. Відповідно, економічна система не може
повною мірою взяти відповідальність за регулювання їх використання.
Більшість зазначених функцій не можуть бути заміщені, тобто компенсовані залученням
інших форм капіталу (зокрема, використанням будь-яких матеріальних ресурсів чи додатковою
працею).
Значна частина природних факторів не може бути відчужена (неможливе встановлення форм
власності). Такі природні блага, як клімат планети, її захисні (буферні) системи, атмосферне повітря,
водна система, біосферні компоненти, електромагнітне поле Землі та інші, є надбанням світового
співтовариства і не можуть бути предметом купівлі-продажу.
Неможливість “всеохопного” застосування ринкових інструментів до регулювання споживання
вищезгаданих природних благ не виключає, що подібні важелі не можуть частково використовуватися
в тих сферах господарювання, де це можливо і доцільно. Зокрема, вони успішно вирішують проблеми
зниження матеріаломісткості та енергоємності (а отже, значною мірою і природо ємності) продукції.
У деяких країнах ефективно застосовується система продажу прав на забруднення, використовуються
також інші механізми.
5.7. Практичні процедури управління екологізацією економіки та її підрозділів
Удосконалення методів екологізації економіки здійснювалось не тільки шляхом застосування
природозберігаючих технологій або формування обмежень (стандартів), але й завдяки створенню й
удосконаленню управлінських процедур (схем, принципів, рекомендацій, прийомів). Вдала
управлінська схема, що була одного разу вже вибрана шляхом проб і помилок, давала змогу потім
повторити вдалий досвід, уникнувши можливих прорахунків. Процедури економічного управління
закріплювались у процесі повторення, враховуючи місцеві особливості при поширенні на інші регіони
чи країни світу. Вони вирішували дуже важливі завдання: компенсували брак знань і досвіду з окремих
проблем природокористування в простих виконавців (їм, зокрема, вже не потрібно було думати над
тим, що робити, значною мірою процедури відповідали й на питання як робити). Крім того, ці
процедури підтягували рівень знань більшості виконавців до рівня лідерів (стандартні пункти
процедур висували певні вимоги до знань і навичок виконавців); заощаджували кошти в галузі
природокористування (оскільки щось повторити завжди дешевше, ніж винайти); змушували
обмінюватися досвідом між регіонами під час передачі процедур. Мабуть, найбільшого поширення в
практиці природокористування набули такі процедури екологічного управління, як: оцінка впливу на
навколишнє середовище (ОВОС), екологічний аудит, екологічна оцінка життєвого циклу виробів,
міжнародні стандарти екологічного менеджменту та аудиту, місцеві ініціативи із забезпечення сталого
розвитку („Місцева агента - 21").
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВОС) (англ.. варіант: environment impact
assessment). У широкому розумінні ця процедура передбачає оцінку можливих наслідків впливу будьяких видів діяльності на довкілля. Як стандартна процедура ОВОС стала застосовуватися (практично
одночасно в багатьох країнах) у формі екологічної ревізії (експертиза) великих господарських
проектів. Не випадково в Радянському Союзі довгий час вона була відома саме під назвою „екологічна
експертиза".
Звичайно ОВОС передбачає кілька стадій:
- виявлення необхідності і ступеня деталізації ОВОС;
- попередня оцінка впливу, визначення найбільш важливих видів екодеструктивної діяльності
для їх оцінки;
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дослідження впливу проекту на навколишнє середовище;
складання висновку про вплив на довкілля;
рецензування фахівцями отриманих результатів, формування висновків про можливість
реалізації чи нереалізації проекту, виявлення альтернатив розвитку (змін) проекту чи його
повної заміни;
- моніторинг впливу і після проектний аналіз/аудит (ревізія після проектної діяльності).
У багатьох країнах складовою частиною ОВОС є громадянська експертиза проекту. Зокрема,
Японії всі бажаючі (найчастіше це жителі тієї території, на яку може поширюватися вплив
майбутнього об'єкта) можуть ознайомитися з висновком ОВОС, зустрітися з проектантами, поставити
запитання і протягом певного періоду (звичайно 0,5-0,7 місяця) висловити свої побажання. Таким
чином, процес ОВОС переростає в процедуру пошуку компромісу, де дійовими особами (суб'єктами)
є: підприємець (ініціатор) проекту, інвестор (якщо кошти кредитуються в банку), проектант, місцева
адміністрація, жителі.
З 1991 р. ОВОС включена складовою частиною в розроблений ЮНІДО (Організація ООН з
промислового розвитку) „Міжнародний посібник з техніко-економічного обґрунтування реалізації
проектів" (Behrens ect., 1991). У світовій практиці інвестиційного проектування цей посібник
розглядається як основа розробки бізнес-планів.
Будь-яке відхилення від стандартів цього посібника може служити достатньою підставою для
відмови від фінансування міжнародних проектів будь-яким банком.
При розробці систем ОВОС набули розвитку два види еколого-економічного аналізу.
Аналіз „витрати-вигоди" (англ. - cost-benefit analysis) передбачає оцінку повних витрат на
одиницю отриманих (або передбачених) вигід (ефекту) для суспільства і екосистем, пов'язаних з
певною економічною діяльністю. Цей аналіз має охоплювати як прямі, так і непрямі витрати і вигоди.
Екологічний аудит ( англ.. - environmental audit). Український термін є калькованим
перекладом англійського терміна; через це часто виникають ситуації, коли його плутають з
фінансовим аудитом. За змістом екоаудит близький до російського поняття „экологическое
обследование (ревизия)" і до українського „екологічне обстеження/огляд". За визначенням
Міжнародної організації зі стандартизації, екологічний аудит - це процес екологічної перевірки, який
має систематично проводитись і документуватись; він полягає в отриманні й оцінці об'єктивної
інформації з метою визначення відповідності критеріям аудиту конкретних екологічних заходів, умов,
систем управління чи інформації про них з подальшою передачею результатів цього процесу
замовнику.
Екологічний аналіз життєвого циклу продукції (англ.. варіанти: environmental life-cycle
approach or analysis; cradle-to-grave analysis; останнє означає „аналіз - від колиски до могили") - це
аналітичний метод оцінки ефектів впливу на навколишнє середовище протягом усього часу існування
даної продукції (виробу): з моменту її створення до знищення. При цьому звичайно називають такі
основні етапи життєвого циклу продукції:
• наукові дослідження і розробки;
• конструкторська підготовка;
• технологічна підготовка;
• виробництво вихідних матеріалів і енергоресурсів;
• транспортування і зберігання природних ресурсів;
• виготовлення і пакетування продукції;
• транспортування, зберігання і продаж продукції;
• використання продукції споживачем;
• утилізація (ліквідація) відходів продукції після її використання.
Міжнародні стандарти екологічного менеджменту та аудиту - це регламентовані
міжнародною організацією зі стандартизації (The International Organisation for Standartisation - ISO)
порядок і зміст робіт і документів у сфері екологічного управління і аудиту.
Система екологічних стандартів ISO 14000 орієнтована не га кількісні параметри (обсяг
викидів, концентрації шкідливих речовин, ін.), не на технічні характеристики чи технологічні рішення
(наприклад, використовувати чи не використовувати певні технології), а на принцип постійного
удосконалення. Зокрема, згідно з цими стандартами, існує вимога використовувати „найкращу
доступну технологію". Основні документи серії ISO 14000 не містять ніяких абсолютних вимог до
впливу підприємства на навколишнє середовище, за винятком того, що підприємство в спеціальному
-
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документі повинне заявити про своє бажання дотримуватись національних стандартів обумовлений,
по-перше, тим, що вони не повинні суперечити сферам дії конкретних національних стандартів; подруге, тим, що вони спрямовані не на досягнення певного абсолютного рівня, а на постійне відносне
вдосконалення; по-третє, тим, що це все-таки стандарти не технічних умов, а економічних процедур.
Стандарти ISO 14000 згруповані за трьома напрямками:
• регламентація загальних принципів;
• формування інструментарію;
• управління екологічною якістю продукції.
Офіційно стандарти ISO 14000 є добровільними. Вони не підміняють законодавчих вимог і
служать фірмам своєрідним посібником стосовно самозобов'язань у сфері природокористування.
Однак усе більше компаній застосовують ці стандарти - і мають для цього причини.
По-перше, існує м'який пресинг із боку міжнародних організацій. Наприклад, провідні банки
Швейцарії та Німеччини не виділяють кредитів без екологічного обґрунтування проектів. У цьому
відношенні зазначена система стандартів є однією з небагатьох, що визнаються банками. Недавно ЄС
оголосив про намір допускати на свої ринки тільки ISO-сертифіковані компанії.
По-друге, впровадження системи екологічного менеджменту надає компаніям додаткові
переваги.
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Питання для контролю знань:
Що таке економічний механізм раціонального природокористування?
основні компоненти економічного механізму
Приклади економічних інструментів.
Що таке податкові інструменти?
Класифікація податкових інструментів.
Які існують податкові пільги?
Що таке митні інструменти?
Які види платежів існують?
Що таке штраф?
Що таке субсидія, види субсидій?
Що таке грант?
Що таке прискорена амортизація?
Основні форми кредитів.
Основні напрямки використання цінових інструментів.
Форми прямого регулювання цін.
Форми непрямого регулювання цін.
Що таке екологічне страхування?
Які існують форми процесів купівлі-продажу
Що таке екологічний аудит?
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