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У статті здійснено аналіз теоретико -методичних підходів до управління
природокористуванням. Визначено, що функціону вання сучасного механізму управління ним в
Україні є недосконалим, та обґрунтовано необхідність його трансформації відповідно до
вимог ринкової економіки.
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This article examines the theoretical and methodological approaches to environmental
management. Determined that the operation mechanism of modern environmental management in
Ukraine is imperfect and the necessity of its transformation in accordance with market economy.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. У процесі формування стратегії
розвитку сучасної держави об’єктивною необхідністю є орієнтація на перехід
від споживчої моделі функціонування економічн ої системи до моделі сталого
екологобезпечного розвитку. Визначення довгострокових цілей нашої держ ави
має виходити з пріоритету саме екологічної складової, що обумовлено не лише
чинними процесами глобалізації та орієнтацією України на євроінте грацію, а
передусім масштабом накопичених екологічних проблем, які ста влять під
загрозу не тільки подальше зростання вітчизняної економіки, її ст абільність і
збалансованість, але і перспективи існування нації. Отже, реаліз ація державної
політики екологічного регулюван ня має ґрунтуватися на результатах сучасних
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досліджень відносин, що формувалися в системі «природа – суспільне
виробництво» і визначають сутність сучасної концепції упра вління у сфері
природокористування та охорони навколишнього середовища, першочерговим
завданням якої є необхідність гармонізації відносин людини і довкілля.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Загострення екологічних проблем та пов’язаних із раціональним
використанням ресурсів обумовили широке висвітлення тео ретико-
методологічних та методичних підходів до управління природокористуванням,
зокрема у роботах О. Балацького, Б. Буркинського, О. Веклич, Т. Галушкіної,
Л. Гринів, А. Гусєва, Б. Данилишина, В. Данілова-Данільяна, С. Дорогунцова,
А. Жулавського, О. Кашенко, Н. Лук’янчикова, Л. Мельника, Є. Мішеніна,
В. Міщенка, П. Олдака, Н. Пахомової, О. Рюміної, В. Сабадаша, В. Степанова,
О. Теліженка, В. Трегобчука, Ю. Туниці, С. Харічкова, М. Хвесика,
Є. Хлобистова, Л. Шостак та інших.

Мета статті полягає в подальшому розробленні питань трансформації
системи управління природокористуванням в аспекті узгодження еколого -
економічних інтересів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Широке висвітлення в літературі
досліджень еколого-економічних проблем обумовило використання великої
кількості термінів, які є змістовно спорідненими та характеризують певні
аспекти управління цією сферою: екологічне управління (менеджмент) ,
управління сталим розвитком , природоохоронне управління, управління
охороною навколишнього природного середовища  тощо.

Зокрема, обґрунтовується доцільність викор истання категорії екологічне
управління, оскільки вона найбільш загального і змістовно включає всі інші, що
можуть характеризувати цільові си стеми екологічного управління [1].

Загалом погоджуючись з наведеним обґрунтуванням, зазначимо, що воно
більшою мірою є терміном екології як науки, оскільки «екологічне управління
повинно ґрунтуватися на законах екології, бути узгодженим за масштабами та
глибиною проникнення проблем у сфери людської життєдіяльності» [ 1, с. 6] і
акцентує увагу на екологічних аспе ктах управління. Управління
природокористуванням , базується на теорії і методології економічної науки,
адже власне природокористування як специфічний  вид господарсько-
економічної діяльності є складовим елем ентом суспільного виробництва.

Природокористування як економічний феномен не обмежується лише
природоспоживанням [2, с. 17], а повинно охоплювати весь комплекс відносин
з приводу господарського осво єння природних ресурсів, їхнього перетворення
у процесі виробничого використання, а також відтворення таких ресурсів
(відтворюваних) та запобігання негативного впливу господарської діяльності
людини на довкілля. Запропоноване визначення випливає з того, що
характерною ознакою досліджуваного комплексу відносин є безпосередній
контакт із природним середовищем, оскільки практично в усіх галузях
економіки є процеси, пов’язані з первинним вилученням природних ресурсів у
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їхньому широкому розумінні (води, повітря,  використання асиміляційного
потенціалу тощо). Отже, класифікувати принале жність того чи іншого об’єкта
до сфери природокористування необхідно не за галузевою, а за
функціональною ознакою, тобто виходячи зі змісту власне виробничого
процесу.

Відповідно до такого розуміння природокористування, необхідно
сформувати не просто умови для раціонального використання і відтворення
природних ресурсів, а переорієнтовувати існуючу господарську ді яльність
суспільства, сформувати якісно нові теоретико -методичні підходи і практичні
механізми управління природокористуванням та охороною навколишнього
середовища.

Загальновизнаним є той факт, що специфікою сучасного етапу розви тку є
якісні зміни у взаємовідносинах суспільства і природи, які проявляються в
тісному поєднанні економічних, соціальних, технологічних і біологічних
процесів. Окремі автори зазначають, що таке поєднання має розглядатися як
біосоціальна система, а сучасне суспільне виробництво може бути
охарактеризоване як еколого-економічна система [3, с. 9].

Виходячи з передумови існування не просто економічної, а еколого -
економічної системи, низка учених виділяють такі методологічні принципи
дослідження сфери природокористування , генетична єдність природи і
суспільства, виконання суспільним виробництвом ролі посере дника у
взаємозв’язку суспільства і природи, в ідтворювальний підхід [3].

Останній є, на нашу думку, одним із ключових у методології економіки
природокористування, оскільки передбачає дослідження відтворення елементів
природного середовища як складових сист еми суспільного відтворення. Якість
природного середовища має істотний вплив на вс і стадії виробничого процесу,
а отже, визначає темпи і пропорції суспільного відтворення, його територіальну
структуру [4].

Багато вчених вважають об’єктивною необхідністю р озглядати
навколишнє середовище в цілому ( усю сукупності природних багатств) як
складову національного багатства, оскільки, по -перше, воно є умовою
безперервності відтворювального процесу, по -друге, існує необхідність
обґрунтування не стільки технічної, ск ільки еколого-економічної можливості
залучення всієї сукупності природних ресурсів до процесу виробництва.

Поєднання екологічної та економічної складової у дослідженні системи
«природа – суспільне виробництво» та у практиці державного регулювання
природокористування є досить складним завданням, оскільки застосування
економічних інструментів як важелів впливу на довкілля об’єктивно обмежене.
Свідченням цього є існуванн я ґрунтовних, однак протилежних  теоретичних
підходів, що визначають співвідношення еколог ічного та економічного
розвитку – техноцентристська концепція, концепці ї нульового зростання і
сталого розвитку. Саме з визначення останньої можна стверджувати, що
узгодження інтересів є основним принципом формування сучасної концепції
управління природокористуванням, тому що, за визначенням Міжнародної



Економіка природокористування і о хорони довкілля

32

комісії з проблем довкілля та розвитку , сталим можна називати такий розвиток,
який забезпечує задоволення поточних потреб суспільства без зменшення
можливостей майбутніх поколінь задовольняти їхні потреби.

Розглянемо, яким чином принцип узгодження інтересів утілений у
сучасній системі управління природокористуванням, побудова та
функціонування якої має реалізовуватися відповідно до загальних принципів
управління, тобто мати чітко визначений об’єкт, засоби та ме ту.

Об’єктом управління в цій системі є взаємозв’язки окремих
технологічних процесів щодо навколишнього середовища, сум арна дія
виробництв, галузей і всього господарства в цілому, а також окремі території –
екологічні регіони.

Ґрунтуючись на системному пі дході та враховуючи запропоновані
вимоги, ми вважаємо, що мета управління природокористуванням може
визначатися як досягнення еколого -економічної рівноваги шляхом узгодження
еколого-економічних інтересів. Дослідження еколого -економічної рівноваги
досить широко репрезентовані у працях багатьох учених. Як зазначається,
зокрема, у роботі [1], досягнення такої рівноваги передбачає необхідність
свідомого управління співвідношенням між структурою і темпами розвитку
суспільного виробництва та природним потенці алом, що забезпечувало б
можливість розширеного суспільного відтворення та збереження його
природних передумов. У цьому випадку динамічна рівновага розглядається як
рівновага між мінливим співвідношенням природного середовища та
суспільного виробництва. Зокрема, «якщо у системі «природа – суспільне
виробництво» існує тенденція до встановле ння рівноваги, то лише як момент
руху, діалектично пов’язаний з постійним порушенням такої рівноваги, що
характерний для внутрішньо суперечливої єдності суспільства та природи » [2,
с. 22]. Досягнення визначеної мети п ередбачає коригування форм та способів
господарської діяльності відповідно до екологічних вимог.

Теоретичні основи управління природокористуванням мають бути вт ілені
у відповідному механізмі управління, який традиц ійно визначають як
сукупність методів та важелів (інструментів) впливу на об’єкт управління, а
також його законодавчо-нормативного та інформаційного забезпечення.

З метою здійснення аналізу дієвості окремих складових механізму
управління природокористуван ням, визначення можливості вдосконалення
існуючих форм, методів та інструментів регулювання природокористування або
пошуку нових, потрібно визначити загальну структуру такого механізму.

Окремі автори пропонують у загальній системі екологічного управління
виділяти специфічні механізми управління природокористуванням, зокрема
кадастровий, моніторинговий, економічний, адміністративний, законодавчий і
нормативно-правовий, інформаційно-контрольний тощо [5, с. 33]. Ми не
будемо зупинятися на доцільності такої детальної структуризації, можливості
їхнього функціонального поєднання тощо , а розглядатимемо структуру
механізму екологічного регулювання за двома складовими: економічн ою та
організаційно-правовою.
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Загальним висновком досліджень функціонування сучасного меха нізму
управління природокористуванням в Україні є його недосконалість,
необхідність трансформації відповідно до вимог ринкової економіки. Світовий
досвід свідчить про широке застосування економічних методів, спрямованих на
створення економічної зацікавленості суб’єктів у забезпеченні певної якості
природокористування. Це пояснюється адресним характером економічних
методів, чітким визначенням необхідних вимог з урахуванням еколого -
економічного інтересу конкретного суб’єкта – цільової функції його потреб.

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

перший – примусово-обмежувальні, тобто такі, які прим ушують
природокористувачів дотримуватися природоохоронних вимог і вживати
природоохоронних заходів;

другий – стимулюючі, тобто інструменти, що спонукають
природокористувачів до захисту природи;

третій – підтримуючі, дія яких спрямована на підтрим ання
природокористувачів у ході здійснення ними природоохоронних заходів.

Застосування інструментів другого і третього типу має забезпечувати
більш сприятливі умови для природозбереження, оскільки мет ою є сприяння
впровадженню енерго-, ресурсоощадних технологій, безпечних методів
господарювання тощо. Очевидно, що всі існуючи сьо годні економічні методи
та інструменти управління природокористуванням спрямовані на його
раціоналізацію, охорону довкілля виходячи з існуючого рівня розвитку
суспільного виробництва. Отже, їх удосконалення має сприяти формування
моделі екологобезпечного р озвитку. Проте, як зауважує О. О. Веклич,
покращення інструментарію, що складає економічний механізм
природокористування, відображає лише один бік цього процесу. З іншого –
результатом трансформації конкретних форм економічних відносин у межах,
що визначаються станом довкілля, характером соціально -економічних
відносин, також буде поліпшення досліджуваного механізму через
удосконалення власне економічних відносин у сфері природокористування [ 6].
Тому реалізація принципу узгодження еколого -економічних інтересів в
управленні природокористуванням потребує не лише розширення та
вдосконалення чинного інструментарію, а й зміни форм економічних відносин,
створення умов, за яких би природне середовище дійсно було інтегральною
частиною економічної системи. Як справедл иво зазначається у роботі [1],
раціональне природокористування є складовою загальної проблеми
ефективного розподілу всієї сукупності економічних ресурсів між окремими
цілям відтворювального процесу.

Застосування економічних методів управління природокорист уванням
має спрямовуватися на узгодження еколого-економічних інтересів суб’єктів на
різних рівнях економічної системи, оскільки д ає змогу поєднати завдання
раціонального природокористування та охорони довкілля з власне економічн им
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(комерційними) цілями. Проте ми вважаємо, що застосування адміністративних
методів є в цьому контексті первинним (базовим) елементом узгодження
еколого-економічних інтересів, оскільки вони регламентують безпосередньо
розмір природокористування та здебільшого визначають його якість .

Тому механізм управління природокористуванням 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, синхронізації різнорівневих інтересів щодо
виробництва та раціоналізації природокористування, але й такого рівня
господарської діяльності, за якого раціональне природокористування є
рівнозначною метою чи завданням серед ус іх виробничих завдань підприємства
[6].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Управління
природокористуванням доцільно розглядати як си стему функцій, методів та
принципів управління, що обумовлюють механізми та орган ізаційні форми
здійснення управлінського впливу, спрямованого на забезпечення еколого -
економічної рівноваги шляхом узгодження еколого -економічних інтересів. У
системі управління природокористуванням доцільно виділяти принцип
узгодження еколого-економічних інтересів. Ефективність механізму управління
визначається передусім набором відповідних методів та інструментів. У теорії
управління природокористуванням виділяють адміністративні, економічні та
соціально-психологічні, конкретний склад яких залежить від поточних цілей та
умов дії такого механізму. На основі обґрунтованої  системи спеціальних
методів та регуляторів можливо досягти стану узгодженості, синхронізації
різнорівневих інтересів щодо виробництва та раціоналізації
природокористування, а  також рівня господарської діяльності, коли
раціональне природокористування розглядається підприємством як одне з
рівнозначних у сукупності його виробничих завдань.
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