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Узагальнення підходів до структуризації механізмів управління природоохоронними проектами та
видів методів і інструментів, які їх утворюють, дало змогу класифікувати методи управління природо
охоронними проектами на адміністративні, економічні (ринкові) та організаційні. Вказані механізми
відповідають організаційно економічному забезпеченню систем управління природоохоронними про
ектами різних рівнів. На відміну від існуючих підходів, запропонована класифікація враховує групуван
ня економічних (ринкових) методів як за функціональними цілями екологічної політики з урахуванням
потреб ринкового середовища, так і типами об'єктів природоохоронної діяльності таких систем.
Synthesis of approaches to structuring environmental projects management mechanisms and types of methods
and tools that form them, made possible to classify environmental project management techniques to
administrative, economic (market) and organizational. These mechanisms correspond with organizational and
economic support of environmental management projects at different levels. Unlike existing approaches, the
proposed classification allows to group economic (market) methods according to the functional objectives of
environmental policy and the types of environmental objects.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуалізація ролі та значення механізмів управлін
ня природоохоронними проектами (далі — МУПП),
включаючи елементи інституційної, управлінської,
освітніх та кадрових систем, а також власне адмініст
ративноправових та економічних механізмів у кон
тексті переходу на комплексне та ефективне управлін
ня природоохоронною діяльністю закріплена Люцер
нською декларацією міністрів країнпредставників
Європейської економічної комісії ООН у 1993 р. Відтоді
світова практика такого управління та наукова думка
напрацювала значне різноманіття МУПП, що мають
специфіку застосування та потребують класифікацій
ного впорядкування.

ектів є доволі різноманітними. У зв'язку з цим є слуш
ною наступна думка, що "існуюча на сьогодні множина
таких інструментів (МУПП — курсив автора), поряд з
різноманітними способами, прийомами, методами еко
логічного управління на різних рівнях екологоеконо
мічних відносин вимагає упорядкування з метою їх по
дальшого удосконалення за допомогою виявлення
відповідних кількісних та якісних ознак [9].
Серед науковців, які займалися проблемою класи
фікації методів та МУПП, варто відзначити Анциферо
ву І., Войтович С., Коробко В., Лукянихіна В. та Петру
шенка М., Мельника Л. та Дегтярьову І., Пахомову Н.,
Ендреса А., Ріхтера К., Чепурних Н. та ін.
Так, відповідно до трьох інструментів управління:
"ієрархія", "ринок" та "культура" Лукянихін В. О. та Пет
рушенко М.М. виділяють три групи методів управління:
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
адміністративні, економічні (ринкові) та соціальнопси
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Підходи до визначення та структуризації МУПП за хологічні (направлені на зміну культури організації,
міжнародним та вітчизняним досвідом, за типом про культурну особистість та індивідуальність) [9].
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Подібне розмежування методів на економічні, адм
іністративноконтрольні, ринкові, моральноетичного
впливу і переконання здійснено Пахомовою Н., Ендре
сом А., Ріхтером К. [12].
Мельник Л. пропонує розглядати екологоеко
номічні інструменти як засоби (заходи, методи, важелі)
впливу на фінансовий стан економічних суб'єктів з ме
тою орієнтації їх діяльності в економічно сприятливо
му напрямі та класифікувати її залежно від механізмів
їх реалізації на чотири групи:
— адміністративний перерозподіл коштів у випад
ках аварійного забруднення (штрафи, субсидії та ін.);
— фінансові трансферти як жорстко регламентова
на система перерозподільчих механізмів (податки, пла
тежі, кредити, виплати та ін.);
— вільні ринкові механізми перерозподілу коштів
(торгівля дозволами на викиди забруднюючих речовин);
— сприяння на ринку (не грошові форми підтрим
ки) [11; 10].
Анциферова І., Войтович С., Коробко В., Чепурних
Н. та ін. наголошують на необхідності поділу МУПП на
економічні, адміністративні та ринкові [7; 8; 13; 6].
Таким чином, більшість з розглянутих джерел од
ностайні у визначенні економічних МУПП, адміністра
тивних МУПП різного характеру.
НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Не зважаючи на значний доробок вчених у напрям
ку створення єдиних підходів до розмежування методів,
інструментів та власне МУПП, питання щодо їх класи
фікації, а відтак обгрунтування доцільності та переваг
у використанні тих чи інших МУПП у межах відповід
них систем управління природоохоронними проектами
(СУПП) залишається відкритим. Особливого значення
вказані питання набувають для широкого кола еконо
мічних інструментів, які на сьогодні, вважаються досить
прогресивними.
МЕТА СТАТТІ
Розробити науковообгрунтовану класифікацію
МУПП та їх економічних методів та інструментів, спи
раючись на світовий досвід їх упорядкування та засто
сування, а також контентаналіз наукових праць у цій
сфері.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На основі узагальнення напрацювань вчених, про
понуємо усю множину існуючих методів та інстру
ментів управління природоохоронними проектами
поділяти на 3 групи — адміністративні, ринкові (еко
номічні), організаційні з виділенням їх переваг і не
доліків у контексті управління природоохоронними
проектами різних рівнів. Необхідно звернути увагу,
що у контексті обраного предмета дослідження до
складу організаційних методів як основи організац
ійного забезпечення систем управління природоохо
ронною діяльністю пропонуємо відносити як мораль
ноетичні, соціальнопсихологічні, технологічні та
власне організаційні методи та інструменти управлі
ння.
Поряд з ними адміністративні методи як інша скла
дова організаційного забезпечення, становлячи чи не
найбільш поширену і широку застосовувану у більшості
СУПП групу методів, протиставляється економічним
(ринковим) методам управління природоохоронними
проектами.
Детальна увага сутності цих інструментів приділена
у розглянутих працях. Перевагою даної класифікації
(табл. 1) перед існуючими є беззаперечна відповідність
вказаних методів відповідним МУПП: адміністративно
му, організаційному, економічному та ін., які створю
ють основу для організаційноекономічного забезпе
чення СУПП.
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Якщо використання організаційних методів управ
ління природоохоронними проектами не потребує де
тальних пояснень, то застосування адміністративних та
економічних (ринкових) методів, що складають окремі
МУПП, досить часто є суперечливим.
Адміністративні МУПП (також відомі у світовій
практиці як командноконтрольні (command and control)
за свідченням зарубіжних фахівців з програми ЮНЕП
не мають прямого впливу на видатки чи ціноутворення,
рівень забруднення, законодавчо обмежуючи передусім
стандарти поведінки щодо природоохоронної діяль
ності [1]. При цьому економічні МУПП зазначеними
фахівцями ототожнюються з ринковими методами,
включаючи податки на забруднення, торгові дозволи,
системи "депозитвідшкодування", екооблігації, які
функціонують на децентралізованому рівні та вплива
ють на ринкові сигнали, більш ефективно впливають на
витрати і відповідальність забруднювачів навколиш
нього середовища, ніж адміністративні методи.
Поряд з цим, адміністративні методи залишаються
домінуючими на сьогодні у різних країнах світу, у т.ч. й
через брак розуміння специфіки функціонування еко
номічних (ринкових інструментів), труднощів у обранні
відповідного інструменту для мінімізації контролю і
витрат [4].
На відміну від адміністративних методів, за визна
ченням Европейської Агенції з навколишнього середо
вища ринкові інструменти такі як податки, платежі, доз
воли на торгівлю, дозволяють одночасно реалізувати
завдання екологічної, економічної та соціальної політи
ки, враховуючи приховані витрати виробництва і спо
живання на здоров'я людей і навколишнє середовище, в
економічно ефективний спосіб [5]. Серед основних типів
таких інструментів виділяють торгові дозволи, що доз
воляють зменшити забруднення чи використання ре
сурсів з одночасним забезпеченням ринкових стимулів
до торгівлі; екологічні податки, що впливають на ціни
та поведінку виробників та споживачів; екологічні пла
тежі, які повністю чи частково покривають витрати на
послуги екологічних систем; екологічні субсидії та сти
мули які сприяють розвитку нових технологій, ринків
екологічних товарів та послуг; зобов'язання та компен
сації, які надають адекватне відшкодування заподіяній
шкоді навколишньому середовищу.
За визначенням ОЕСР ринкові інструменти (market
based instruments (MBIs) — це спрямовані на усунення
ринкової провалів щодо навколишнього середовища
через включення до зовнішніх витрат виробництва чи
споживання шляхом стягнення податків і зборів на про
цеси або продукти, або шляхом створення прав влас
ності та сприяння створенню проксі (квазі) ринку для
використання екологічних послуг [3].
Підтримуючи класифікацію ринкових інструментів
даної організації, R. N. Stavins [2] поділяє їх на чотири
категорії: системи зборів і платежів, торгові дозволи,
інструменти, спрямовані на усунення провалів ринку, а
також знижки і державні субсидії.
Таким чином, з урахуванням світового досвіду ви
значення подібних інструментів авторитетними органі
заціями та науковцями вважаємо за доцільне об'єдну
вати економічні та ринкові методи і МУПП в одну гру
пу.
Очевидними перевагами та ключовими цілями еко
логічної політики в межах різних СУПП шляхом вико
ристання ринкових МУПП у порівнянні з адміністратив
ними виступають такі:
— забезпечення справедливої ринкової вартості,
отримані при продажу державної власності;
— гарантування належного рівня якості навколиш
нього середовища з огляду на обсяг дозволених викидів
через зміцнення інституту прав власності на ресурси та
управління ними;
— створення грунтовної основи для довгостроко
вих інвестицій у природоохоронну діяльність та реалі
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика адміністративних,
економічних та ринкових методів управління природоохоронними
проектами
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɋɍɉɉ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ

ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɭɞɢɬ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ

Ɇɍɉɉ

ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ

ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ

– ɩɪɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɽɜɿ
ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɰɿɥɟɣ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
– ɩɪɨɫɬɨɬɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ;
– ɧɚɞɿɥɟɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɋɍɉɉ
ɩɨɜɧɨɬɨɸ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤ
ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ
ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ,
ɬɚɤ ɿ
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɸ
ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ

– ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɩɪɢɪɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɬɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɪɢɪɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɪɿɡɧɢɯ ɋɍɉɉ;
– ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ,
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɞɿɽɜɿɫɬɶ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ

Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɣ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ

– ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ;
– ɨɤɪɟɦɿ ɡ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ

– ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ
ɜɢɫɨɤɚ
ɭɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ;
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɱɚɫɬɨ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɛɪɚɤɭ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ

– ɜɢɫɨɤɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɜɢɞɚɬɤɿɜ,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿ
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɨɛɪɚɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ;
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ;
– ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɭ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɋɍɉɉ;
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
– ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

– ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ,
ɡɛɨɪɿɜ, ɩɨɞɚɬɤɿɜ;
– ɪɢɡɢɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ

ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
Ʉɪɟɞɢɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɞɥɹ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɋɭɛɫɢɞɿʀ
Ƚɪɚɧɬɢ
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ (ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ,
ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ, ɰɿɥɶɨɜɢɯ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ
Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɿ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɬɢɩɭ

зацію природоохоронних проектів тривалого інвести
ційного горизонту, шляхом субсидування переходу до
екологічно чистих альтернатив;
— ефективний та прозорий спосіб розподілу су
спільних коштів, чітко спрямований на реалізації приро
доохоронних заходів і проектів опосередкований вста
новленням справедливої ринкової вартості на ресурси;
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ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ

ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ

Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ

ɇɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɣ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ

ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫɭ
Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɢɣ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɥɿɦɿɬɢ, ɤɜɨɬɢ, ɡɚɛɨɪɨɧɢ (ɧɚ ɜɢɤɢɞɢ,
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)
Ⱦɨɡɜɿɥɶɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɰɿɥɟɣ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ (ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ) ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ,
ɫɢɫɬɟɦ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ,
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɰɿɥɶɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ
ɩɪɨɟɤɬɢ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ
Ɇɟɪɟɠɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ
ɧɚɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ȿɤɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿ ɭɝɨɞɢ
Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɚɭɞɢɬ
ɩɪɢɪɨɞɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ
ɞɭɦɤɢ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ɪɢɧɤɨɜɿ) ɦɟɬɨɞɢ
ɉɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɱɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
Ɋɢɧɤɨɜɟ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ
Ɍɨɪɝɿɜɥɹ ɤɜɨɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɜɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ
ɪɟɱɨɜɢɧ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɪɢɧɤɨɜɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
(ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɿɪɠɿ, ɬɨɪɝɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ)
Ɇɟɬɨɞ «ɛɭɥɶɛɚɲɤɢ» ɚɛɨ «ɛɚɛɥ ɩɪɢɧɰɢɩ»
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɚɜ (ɤɜɨɬ) ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɛɚɧɤɢ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
(ɞɟɪɠɚɜɧɚ, ɞɨɧɨɪɫɶɤɚ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ) ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɜɿɞɯɨɞɿɜ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ

ɇɚɡɜɚ

— сприяння поєднанню громадських та приватних
інтересів при реалізації природоохоронних проектів
в силу обмеження ринкових екстерналій;
— підвищення прозорості управління природоохо
ронною діяльністю та зростання відшкодування публі
чного забезпечення екопослуг (відновлення доходів від
надання суспільних благ і послуг).
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Запропонована класифікації економічних (ринкових) МУПП
ȼɢɞ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɂɟɦɟɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ

1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ
ɭɦɨɜ ɳɨɞɨ
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɭɝɿɞɞɹ.
2. Ɂɟɦɟɥɶɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ

ȼɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ

1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ
ɭɦɨɜ ɳɨɞɨ
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ
ɜɨɞɧɢɯ ɭɝɿɞɶ.
2. Ɋɢɧɤɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɜɨɞɨɡɛɿɪ

Ʌɿɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ

1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ
ɭɦɨɜ ɳɨɞɨ
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɥɿɫɨɜɿ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ȼɿɨɬɢɱɧɟ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ
(ɮɥɨɪɚ ɿ ɮɚɭɧɚ)

1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɧɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ.
2. ɉɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɡɛɨɪɢ ɡɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɮɥɨɪɢ ɿ ɮɚɭɧɢ

ɉɨɜɿɬɪɹ

1. ɉɥɚɬɟɠɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ
ɪɟɱɨɜɢɧ

ȼɿɞɯɨɞɢ ɬɚ
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ

1. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɹ
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɯɨɞɿɜ

ɐɿɥɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ
ɋɭɛɫɢɞɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ ɿ
ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀ
ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɿɣ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ
ɰɿɧɢ
1. Ɋɟɧɬɧɿ, ɛɨɧɭɫɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ,
1. Ɂɛɨɪɢ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ.
1. Ɋɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɹɥɬɿ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɪ.
2. Ɋɢɧɤɨɜɿ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ
2. ɉɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ
ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ «ɡɟɥɟɧɢɯ
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚɯ».
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ
ɪɟɱɨɜɢɧ.
2. ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɧɢɠɤɢ ɡɚ
3. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ ɧɚ
ɩɨɫɢɥɟɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥɶ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɧɚɞɪ
1. Ɂɛɨɪɢ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚ
1. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
1. ɋɭɛɫɢɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɠɟɪɟɥ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ
ɧɚɣɛɿɞɧɿɲɢɯ ɜɟɪɫɬɜ
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ.
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɜɨɞɧɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
2. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɡɚɰɿɹ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
2. ɉɿɥɶɝɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɡɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɬɚ
2. ɉɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɨɞɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɡɨɧ ɬɚ
ɜɨɞɨɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ,
ɛɚɫɟɣɧɿɜ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɞɿɸɱɨɝɨ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
1. ɉɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ
1. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ ɧɚ
1. ɋɩɢɫɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ
ɥɿɫɨɜɢɯ ɭɝɿɞɶ.
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ
2. Ɂɛɨɪɢ ɡɚ ɡɚɝɨɬɿɜɥɸ
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ;
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ
ɞɟɪɟɜɢɧɢ
2. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ.
2. ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɧɢɠɤɢ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɭɝɿɞɶ.
3. ɋɭɛɫɢɞɿʀ ɡɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɧɚ
ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ
1. Ɂɛɨɪɢ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ
1. ɋɩɢɫɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ
1. Ɍɨɪɝɨɜɿ ɤɜɨɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜ ɦɟɧɲ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɭɬɥɢɜɢɯ
(ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ
ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ,
ɪɟɝɿɨɧɚɯ.
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɨɤɚɬɭ).
ɩɨɠɟɪɬɜɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
2. Ɋɢɧɤɨɜɿ ɤɜɨɬɢ ɧɚ ɜɢɥɨɜ
2. ɉɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɡɛɨɪɢ ɡɚ
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ.
ɪɢɛɢ ɱɢ ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ.
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ
2. ɋɭɛɫɢɞɿʀ ɿ ɞɨɬɚɰɿʀ ɡɚ
3. ɐɿɥɶɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɨɧɞɢ,
ɲɤɨɞɢɬɶ ɮɥɨɪɿ ɿ ɮɚɭɧɿ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ
ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ
1. Ɂɛɨɪɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ
1. ɐɿɥɶɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɜɢɤɢɞɢ
1. Ɋɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɨɬɚɰɿɣ ɬɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɿɧɢ
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ
ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɡɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɬɨɜɚɪɭ.
ɩɨɜɿɬɪɹ.
ɜɢɤɢɞɿɜ
2. Ʉɭɩɿɜɥɹ-ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɪɝɨɜɢɯ
2. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨɡɜɨɥɿ ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɩɨɜɿɬɪɹ
1. Ⱦɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɡɧɢɠɤɢ ɜɿɞ
1. Ɂɛɿɪ ɡɚ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɿ
1. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɚɜ (ɤɜɨɬ) ɧɚ
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɜɿɞɯɨɞɿɜ.
ɞɿɸɱɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɡɛɨɪɿɜ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɣ ɡɛɿɪ
2. ɉɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ.
ɛɚɧɤɢ.
ɫɦɿɬɬɹ
3. ɉɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
2. ɋɢɫɬɟɦɢ «ɞɟɩɨɡɢɬɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ».
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
3. ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɜɿɞɯɨɞɿɜ

Отже, підтримуючи думку про базовий поділ методів
та інструментів МУПП, що відповідають СУПП різних
рівнів, та спираючись на той факт, що адміністративні
методи управління визначаються передусім особливос
тями національного екологічного законодавства та
прийнятих детермінант екологічної політики певного
типу зосередимо, свою увагу на впорядкуванні класи
фікаційного різноманіття економічних (ринкових) ме
тодів.
З урахуванням їх значної кількості, представле
ної у таблиці 1, світового досвіду щодо визначення
їх сутності, доповнимо існуючі підходи до класифі
кації цих інструментів такими ознаками, як об'єкти
природоохоронної діяльності, визначені у межах
СУПП та цілями екологічної політики (впливом на
ринкове середовище), розглянутими вище (контроль
інституту прав власності на ресурси, відновлення
доходів від надання суспільних благ і послуг, забез
печення справедливої ринкової вартості на ресурси
в межах природоохоронної діяльності, подолання
екологічних екстерналій / ринкових провалів та суб
сидування переходу до екологічно чистих альтерна
тив).
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Запропонована у таблиці 2 класифікація економіч
них (ринкових) МУПП, звісно, не може претендувати
на вичерпність, проте дає можливість чітко ідентифіку
вати потрібні інструменти (методи), необхідні для до
сягнення цілей екополітики окремими СУПП відносно
визначених об'єктів природоохоронної діяльності.
ВИСНОВКИ
Таким чином, у межах досліджуваного підрозділу
доведено, що невід'ємною частиною кожної з СУПП є
відповідний(і) МУПП, що опосередковують взаємодію
суб'єктів та реалізацію суб'єктоб'єктних відносин у
природоохоронній діяльності як сукупності методів,
інструментів, засобів, прийомів та важелів, спрямова
них на досягнення у ході реалізації відповідних проектів
визначених цілей екологічної політики. Розглянувши
значну кількість підходів у наукових джерелах до струк
туризації механізмів та видів методів і інструментів, які
їх утворюють, набула подальшого розвитку класифіка
ція методів управління природоохоронними проектами
(адміністративні, економічні (ринкові) та організаційні),
що визначаються окремими видами МУПП (конт
рольним, моніторинговим, законодавчим, кадастровим,

143

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
адміністративним, науковоосвітнім, інформаційним,
громадським, економічним, фінансовим) та відповідають
організаційноекономічному забезпеченню СУПП
різних рівнів. На відміну від існуючих підходів, запро
понована класифікація враховує групування економіч
них (ринкових) методів як за функціональними цілями
екологічної політики з урахуванням потреб ринкового
середовища, так і типами об'єктів природоохоронної
діяльності СУПП. Це дозволяє здійснювати обгрунто
ваний вибір відповідних методів та інструментів у ме
жах економічного, фінансового, адміністративного
МУПП та формувати виважену екологічну політику
суб'єктами СУПП.
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