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У статті розглянуто особливості діяльності органів державної влади щодо оцінки ступеня дотриман�

ня екологічних стандартів та підтримання економічного зростання в процесі реалізації основних напрямів

державного регулювання та проектування. Проаналізовано нормативно�правове забезпечення процесу

проведення оцінки та експертизи програм, проектів та інших рішень на предмет відповідності еколого�

економічним вимогам. Визначено необхідність створення уніфікованого методологічно�критеріального

апарату еколого�економічної експертизи соціально�економічних пропозицій та рішень. Сформульовано

окремі показники комплексної еколого�економічної експертизи та обгрунтовано їх застосування в про�

цесі оцінки державних рішень та проектів. Визначено напрями подальших досліджень у цій галузі.

In the article, the features of the activities of public authorities in assessing of the level of compliance with

ecological standards and maintaining economic growth in the implementation of the main directions of state

regulation and planning, considered. Legal framework of process of assessment and expertise of programs, projects

and other solutions for compliance with ecologo�economic requirements analyzed. The necessity of creating of
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печне природокористуванням внаслідок непродуманих
економічних рішень. Довготривала господарська діяль�
ність, яка проводиться без урахування існуючого і про�
гнозованого стану навколишнього природного середо�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

11www.economy.in.ua

вища, призводить до різкого погіршення екологічної
ситуації в Україні, що у свою чергу призводить до ви�
никнення економічних проблем.

На сучасному етапі розвитку суспільства все більше
уваги необхідно приділяти питанням ефективності еко�
логічного контролю та управління, важливе місце в яких
займає дотримання природоохоронних норм і правил на
всіх етапах реалізації будь�якого проекту. Основні
принципи діяльності, базові технічні та технологічні
пропозиції, підпорядковані цій парадигмі, мають визна�
чатися і відповідним чином оцінюватися ще на стадії
підготовки та розгляду проекту.

Важливим аспектом діяльності держави є визначен�
ня характеру і ступеня потенційного впливу будь�яко�
го запланованого до реалізації проекту на навколишнє
середовище, очікуваних екологічних та пов'язаних з
ними соціальних і економічних наслідків в процесі реа�
лізації такого проекту, а також вироблення заходів
щодо забезпечення раціонального використання при�
родних ресурсів і охорони навколишнього середовища
від шкідливих впливів відповідно до вимог екологічного
законодавства.

Оцінка ефективності вжитих економічними суб'єк�
тами заходів щодо забезпечення паритету екологічності
та економічної ефективності розвитку регулюється в
Україні значним масивом нормативно�правових актів
різного рівня, спрямованості та суб'єктності, що вима�
гає проведення його аналізу на предмет відповідності
та адекватності сучасним викликам.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Загострення економічних проблем, яке є наслідком
нераціонального природокористування, широко вис�
вітлюється у роботах таких вчених, як Н. Андрєєвої,
Л. Гринів, А. Гусєва, Б. Данилишина, Л. Добрянської,
Л. Жарової А. Жулавського, О. Кашенко, Н. Лук'янчи�
кова, Л. Мельника, В. Трегобчука, Ю. Туниці, С. Харіч�
кова, М. Хвесика, Є. Хлобистова, Л. Шостак, В. Джиги�
рея, В. Шматька, Ю. Нікітіна та ін. Опрацювання їх
праць свідчить, що вирішення проблеми вдосконален�
ня механізму організації та реалізації державного ре�
гулювання та проектування є виключно актуальним пи�
танням та потребує подальшого всестороннього дос�
лідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є аналіз існуючих правових ме�

ханізмів (критеріїв та показників) екологічних та еко�
номічних аспектів організації і реалізації державного
регулювання та проектування в Україні, пошук можли�
вих шляхів удосконалення державного регулятивного
апарату.

Об'єктом дослідження виступає нормативно�право�
ве забезпечення процесу експертизи еколого�економі�
чних аспектів організації і реалізації державного регу�
лювання та проектування.

Предметом дослідження є механізм збалансування
нормативно�правового забезпечення еколого�еконо�
мічних аспектів організації та реалізації державного ре�
гулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Функціонування еколого�економічної системи обу�
мовлене існуючим поєднанням довкілля та економіки у
єдиний взаємопов'язаний та взаємозалежний комплекс,
при цьому в основі еколого�економічної взаємодії ле�
жить основне еколого�економічне протиріччя, сутність
якого полягає у необхідності досягнення єдності еко�
логічних та економічних інтересів суспільства, які за
своєю суттю є взаємовиключними. У випадку домінуван�
ня економічних інтересів, суспільство стикається зі
значним погіршенням екологічної ситуації, аж до виник�

нення екологічних катастроф, із неможливістю подаль�
шого існування на певній території. У випадку превалю�
вання екологічних інтересів, створення виробництва з
достатньою нормою прибутковості для забезпечення
конкурентоздатних позицій на ринку є практично не�
досяжним, що негативно впливає на можливості еконо�
мічного забезпечення прийнятного рівня життя насе�
лення регіону.

У зв'язку з особливою важливістю процесу забез�
печення цілісного еколого�економічного відтворен�
ня загалом для національної економічної системи,
дотримання стійкого паритету екологічної та еконо�
мічної ефективності є однією з основних функцій
держави. Механізмом досягнення такого паритету
має бути проведення комплексної експертизи управ�
лінських рішень та державних проектів на предмет
їх відповідності вимогам еколого�економічної доціль�
ності.

У цьому контексті актуальним бачиться проведен�
ня аналізу наявної нормативно�правової бази держав�
ного регулювання та експертизи з точки зору визначен�
ня ступеня використання системи еколого�економічних
показників, тобто специфічних покажчиків, що харак�
теризують різні сторони використання природних ре�
сурсів, передовсім для отримання економічної вигоди,
яке суміщається з одночасним поліпшенням стану на�
вколишнього середовища.

В Україні нормативно не визначено поняття "комп�
лексної еколого�економічної експертизи", яке зазвичай
використовується в контексті необхідності здійснення
органами державної влади контролю за дотриманням
економічних та екологічних вимог. Реалізація цієї функ�
ції забезпечується дією низки законодавчих та норма�
тивно�правових актів у різних сферах економічного
життя.

Основним, наріжним правовим актом, що регламен�
тує регулятивну діяльність компетентних органів влади
у природоохоронній сфері, є закон України "Про еко�
логічну експертизу", згідно з яким під екологічною ек�
спертизою розуміється науково�практична діяльність
уповноважених державних органів, еколого�експертних
формувань та об'єднань громадян, що грунтується на
міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та
оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів
чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впли�
вати або впливає на стан навколишнього природного
середовища, і спрямована на підготовку висновків про
відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності
нормам і вимогам законодавства про охорону навколиш�
нього природного середовища, раціональне використан�
ня і відтворення природних ресурсів, забезпечення еко�
логічної безпеки.

Серед принципів, яких необхідно дотримуватися
під час проведення зазначеної експертизи, особлива
увага звертається на необхідність збалансування еко�
номічних та екологічних інтересів з одночасним до�
сягнення економічної доцільності. Воднораз, не на�
дається жодної інформації стосовно механізму досяг�
нення такого збалансування. Також у переліку необ�
хідної для об'єктів екологічної експертизи докумен�
тації передбачено наявність обгрунтування щодо за�
безпечення екологічної безпеки запланованої чи
здійснюваної діяльності з комплексною еколого�еко�
номічною оцінкою існуючого чи передбачуваного
впливу на стан навколишнього природного середови�
ща, але конкретні показники та критерії здійснення
цієї еколого�економічної оцінки відсутні. Вказуєть�
ся лише на дуже загальні аспекти, які необхідно відоб�
разити в матеріалах оцінки впливу на навколишнє се�
редовище, без потрібного акцентування на еко�
номічній складовій [1].

З точки зору змістовного наповнення найбільш по�
вно пророблені вимоги до складу, змісту і порядку роз�
робки оцінки впливу на навколишнє середовище у про�
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ектній документації в Державних будівельних нормах
України ДБН А.2.2�1�2003. Але і вони не містять саме
еколого�економічних вимог, а лише зазначають, що в
комплексних заходах щодо забезпечення нормативно�
го стану навколишнього середовища та його безпеки
наводяться, за можливості, результати розрахунків ви�
значення економічної ефективності здійснення приро�
доохоронних заходів [2].

При проведенні державної експертизи землевпо�
рядної документації, визначається відповідність змісту
документації вимогам законодавства України, встанов�
леним стандартам, нормам і правилам з питань охорони
навколишнього природного середовища (без деталізації
та напрямів) та з'ясовується еколого�економічна ефек�
тивність передбачених заходів щодо запобігання їх
впливу на земельні угіддя за межами ділянки, охорони
агроландшафтів. Одночасно чітко встановлених показ�
ників (критеріїв) визначення такої ефективності не за�
значено [3; 4].

Така ж картина спостерігається під час проведення
експертизи проектів будівництва, коли якість проект�
них рішень визначається шляхом виявлення відхилень
від екологічних вимог, що є вкрай загальною нормою
[5].

Інструментом активного впливу на державний
соціально�економічний розвиток є державні цільові
програми, які зосереджені на реалізації великомасш�
табних, найбільш важливих для держави інвестицій�
них і науково�технічних проектів, спрямованих на ви�
рішення системних проблем, що входять у сферу ком�
петенції органів виконавчої влади. Під час оцінки еко�
номічної і соціальної ефективності виконання завдань
і заходів зазначених програмних документів, еколо�
го�економічні критерії ефективності цільових про�
грам також відсутні. Натомість рекомендовано обме�
житися загальними посиланнями на необхідність ви�
користання охорони довкілля як показника соціаль�
ної ефективності нижчого рівня. Лише специфічні
показники ефективності окремих цільових програм
можна, із певними застереженнями, вважати еколо�
го�економічними за своєю суттю. До прикладу, це
може бути площа заліснених, раніше деградованих та
забруднених земель та збільшення лісистості тери�
торії країни [6].

Найбільш детальні економічні, екологічні та
організаційні показники застосовуються при оцінці
економічної ефективності реалізації регіональних
природоохоронних та державних (загальнодержав�
них) цільових екологічних програм. Система показ�
ників, що використовується при цьому, враховує до�
сягнення необхідних показників стану навколишнь�
ого природного середовища та ефективності вико�
ристання витрачених на це коштів. Оцінка результа�
тивності виконання програм передбачає використан�
ня інтегрованих показників економічного та еколо�
гічного виконання програми. При цьому окремі кон�
кретні показники природоохоронного ефекту реал�
ізації завдань природоохоронних програм мають
яскраво виражену еколого�економічну сутність, зок�
рема:

— зменшення використання прісних вод для еконо�
мічної діяльності;

— зменшення водовикористання для вдоволення
господарсько�питних та інших побутових потреб насе�
лення;

— збільшення кількості господарств, що користу�
ються системою централізованого водопостачання;

— зменшення площі земель, що зазнають ерозії
грунтів;

— збільшення площі сільськогосподарських угідь;
— збільшення площі меліорованих земель;
— збільшення лісистості території;
— зменшення втрат лісів внаслідок загибелі лісових

насаджень (дії антропогенних/природних факторів);

— обсяг заготівлі та використання відходів як вто�
ринної сировини;

— охоплення населення послугами із організова�
ного збирання та видалення твердих побутових
відходів;

— збільшення частки енергоспоживання на основі
відновлюваних джерел енергії;

— скорочення витрат природних ресурсів та енергії
на одиницю продукції;

— збільшення частки пасажироперевезень та ван�
тажоперевезень екологічно чистими видами транспор�
ту [7].

Вимірювання еколого�економічної ефективності
має суттєве значення не лише при впровадженні окре�
мих природоохоронних програм, а й постійно під час
реалізації державної регіональної політики. В контексті
цього твердження оцінка результативності реалізації
державної регіональної політики містить показники
оцінки соціально�економічного розвитку регіонів Ук�
раїни, об'єднані в окремий розділ "Раціональне приро�
докористування та якість довкілля". Попри назву розд�
ілу показники орієнтовані виключно на екологічну скла�
дову і стосуються викидів забруднюючих речовин та
поводження з відходами [8].

Набагато менше конкретики містить процедура виз�
начення еколого�економічної ефективності заходів під
час оцінки результативності реалізації регіональних
стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації. В
цьому питанні методологія зводиться фактично до од�
ного твердження, що визначення стратегічних цілей
здійснюється з урахуванням принципу збалансованого
еколого�економічного та людського розвитку без кон�
кретних рекомендацій щодо механізму процесу визна�
чення еколого�економічного балансу при реалізації ре�
гіональних програм [9].

У сучасних умовах особливе значення для збалан�
сованого розвитку економіки країни має еколого�еко�
номічне обгрунтування доцільності прийняття інвести�
ційного проекту для державного співфінансування.
Згідно з рекомендаціями з розроблення інвестиційного
проекту, для реалізації якого може надаватися держав�
на підтримка, для можливості залучення державних
коштів надається пакет документів з обгрунтуванням
оцінки впливу на навколишнє природне середовище, в
якому мають бути проаналізовані можливі екологічні
наслідки проекту та визначені витрати, необхідні для
виконання природоохоронних заходів. Окрім цього,
однією із обов'язкових вимог, наведених в цих є "еко�
логічність" виробництва. Разом з цим, чітко сформу�
льованих, якісних або кількісно визначених критеріїв
еколого�економічної ефективності у зазначених реко�
мендаціях не наводиться [10].

Затверджені Урядом критерії оцінки економічної
ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та
інвестиційних проектів також не містять жодного кри�
терію, який містив би в собі як економічну, так і еколо�
гічну складову. Для оцінки ефективності наводяться
лише типові, суто економічні, показники такі, як чиста
приведена вартість, внутрішня норма дохідності, індекс
прибутковості тощо [11].

Для збільшення експортного потенціалу, як запо�
руки стабільного економічного розвитку, держава інве�
стує в проекти, які максимально відповідають виробни�
чим, економічним, екологічним та науково�технічним
вимогам. Під час відбору конкурентоспроможних про�
ектів з розвитку експортного потенціалу України, окрім
типових вимог до інвестиційних проектів, перевіряєть�
ся план охорони навколишнього середовища, в якому
зосереджена інформація про можливий вплив реалізації
проекту на екологічний стан території та розглядають�
ся можливі джерела фінансування проведення приро�
дозахисних заходів із визначенням термінів виконання.
Також розглядаються зовнішні та екологічні критерії,
але при цьому до критеріїв, що мають як екологічну, так
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і економічну складову, можна із значними застережен�
нями віднести лише "вплив на наявність шкідливих про�
дуктів і виробничих процесів", який не містить чітких
показників [12].

Екологічні критерії інвестиційних проектів розгля�
дають в якості основного показника вплив на наявність
шкідливих продуктів і процесів відповідно до Мон�
реальського протоколу про речовини, що виснажують
озоновий шар. У разі наявності таких продуктів і про�
цесів для обгрунтування рішення про державне фінан�
сування проектів обов'язково призначається екологіч�
на експертиза [13].

Дотримання еколого�економічних стандартів має
важливе значення для проектів державно�приватного
партнерства. Вже на етапі проведення конкурсу з виз�
начення приватного партнера для здійснення держав�
но�приватного партнерства використовуються кри�
терії екологічного та соціального характеру, які перед�
бачають відповідність проекту партнерства екологіч�
ним нормам і стандартам, враховують його екологічні
наслідки (можливий негативний вплив на стан довкіл�
ля) та, у випадку необхідності, призначають екологіч�
ну експертизу. Разом з цим, затверджений порядок
проведення зазначеного конкурсу не містить конкрет�
них еколого�економічних показників [14]. Не включає
їх також і методика виявлення ризиків здійснення дер�
жавно�приватного партнерства, яка обмежується лише
введенням до переліку істотних ризиків не деталізова�
ного ризику впливу на навколишнє природне середо�
вище [15].

Проведення аналізу ефективності здійснення про�
ектів державно�приватного партнерства також перед�
бачає з'ясування їх відповідності еколого�економіч�
ним вимогам, для чого вивчаються соціально�еко�
номічні результати, екологічні наслідки та вплив про�
ектів на навколишнє природне середовище. Разом з
тим, встановлені параметри перевірки даних щодо
наявності вихідних екологічних умов здійснення про�
ектів мають досить обмежений характер і стосують�
ся лише присутності заходів з контролю та зменшен�
ня потенційно можливих наслідків здійснення про�
ектів партнерства для навколишнього природного се�
редовища, системи екологічного нагляду та потреби
спеціаліста з екології. У випадку виявлення можли�
вих негативних наслідків від впровадження проектів
державно�приватного партнерства призначається
екологічна експертиза, а її результати безпосередньо
впливають на прийняття рішення стосовно імплемен�
тації проекту [16].

Погіршення стану навколишнього природного сере�
довища відноситься до реальних та потенційних загроз
економічній безпеці України від приватизації держав�
них підприємств. Така ситуація зумовлює необхідність
здійснення прогнозування наслідків та оцінки впливу на
стан економічної безпеки держави приватизації деяких
категорій підприємств. В якості показника для здійснен�
ня такого прогнозу використовується еколого�еконо�
мічний ефект, що розглядається як визначені у вартіс�
ному вираженні наслідки від зміни техногенного впли�
ву функціонування підприємства на стан навколишньо�
го природного середовища, що розраховуються як сума
зборів за викиди в навколишнє середовище забрудню�
вальних речовин та розміщення відходів у спеціально
відведених місцях чи на об'єктах [17].

Аналіз нормативно�правової бази державної екс�
пертизи проектів з точки зору економічної та екологіч�
ної ефективності показує відсутність єдиних уніфіко�
ваних еколого�економічні критеріїв в діяльності компе�
тентних державних органів, пов'язаної з регулюванням
та проектуванням. Екологічні норми та критерії розг�
лядаються виключно як відокремлений, не пов'язаний з
економікою, аспект державного регулювання. Це має
негативний вплив на екологічну ситуацію в країні та
гальмує розвиток економіки, оскільки комплексний

підхід до вирішення еколого�економічних питань доз�
волив би краще прогнозувати можливі результати, ри�
зики та наслідки від державної експертної діяльності у
сфері раціонального природокористування. В таких
умовах особливого значення набуває завдання оптимі�
зації державного регулювання шляхом удосконалення
державної експертизи шляхом застосування кількісних
та якісних критеріїв еколого�економічної ефективності.

У найбільш загальному наближенні це можуть бути
показники, згруповані за такими основними напряма�
ми, як наприклад, відомості, що відображають ступінь
використання у виробництві відновлювальних природ�
них ресурсів, частку спожитої електроенергії, отрима�
ної з відновлювальних джерел, частину витрат на по�
криття економічного збитку, нанесеного суб'єктом гос�
подарювання навколишньому природному середовищу,
кількість залучених рекультивованих земельних площ,
частку продукції створеної шляхом використання вто�
ринної сировини, прибуток від утилізації відходів.

Розробка та застосування такої системи стандарти�
зованих еколого�економічних критеріїв та вимог забез�
печить, з одного боку, спрощення процесу державного
регулювання, а з іншого — підвищить його результа�
тивність з точки зору забезпечення екологічної безпе�
ки та економічного розвитку.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Проведений аналіз засвідчив, що сучасна норматив�
но�правова база державної експертизи не містить єди�
них узгоджених показників та критеріїв еколого�еко�
номічної ефективності прийнятих управлінських рішень
та державних проектів і програм.

Необхідною умовою для забезпечення еколого�еко�
номічної ефективності державного регулювання та про�
ектування є розробка чітко визначеного критеріально�
го апарату еколого�економічної експертизи з широким
використанням традиційних механізмів екологічної ек�
спертизи.

Врахування еколого�економічних складових має
застосовуватися під час проведення державної експер�
тизи у якомога ширшому спектрі соціально�економіч�
них відносин з одночасним безумовним правовим за�
кріпленням цього принципу.

Подальші дослідження у цьому напрямі мають сто�
суватися вирішення проблем формування, обгрунтуван�
ня та оптимізації системи еколого�економічних показ�
ників і критеріїв та визначення пріоритетних напрямів
удосконалення нормативно�правової бази з точки зору
забезпечення ефективного еколого�економічного оці�
нювання.
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