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У статті запропоновано теоретико-методичні підходи до формування еколого-економічного 

механізму формування та реалізації стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної 

економіки. 
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Актуальність дослідження. Поглиблення еколого-економічних протиріч у 

національній економіці за останні десятиріччя посилили науковий та практичний 

інтерес щодо процедур формування та реалізації стратегії еколого-орієнтованого 

розвитку в Україні. Важливим питанням стосовно процедур формування та реалізації 

стратегії є створення зваженого еколого-економічного механізму формування та 

реалізації стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки (СЕОРНЕ). 

Еколого-економічні та фінансові аспекти формування механізму та реалізації 

СЕОРНЕ висвітлені у працях таких науковців: Веклич О. О., Данилишина Б. М., 

Голяна В. А., Жулавського А. Ю., Мельника Л. Г., Осіпова Ю. М., Хвесика М. А., 

Хлобистова Є. В. та ін. 

Незважаючи на суттєві наукові здобутки у теорії формування та функціонування 

господарських механізмів [6], фінансових механізмів [5], економічних механізмів 

управління природокористуванням [2; 3; 4; 7] тощо стосовно теоретико-методичних 

основ функціонування та формування еколого-економічного механізму формування та 

реалізації СЕОРНЕ, на сьогодні не здійснено суттєвих наукових здобутків, зокрема, не 

обґрунтовано структури та функціонального взаємозв’язку елементів такого механізму. 

Метою статті є здійснення теоретико-методичного обґрунтування еколого-

економічного механізму формування та реалізації СЕОРНЕ. 

Завдання: провести структурно-логічний аналіз елементів еколого-економічного 

механізму формування та реалізації СЕОРНЕ; визначити функціонально-організаційний 

взаємозв’язок елементів еколого-економічного механізму формування та реалізації 

СЕОРНЕ. 

Результати дослідження. Існують різноманітні підходи до визначення сутності 

різних типів механізмів управління еколого-економічним розвитком на мікро-, мезо- і 

макрорівнях. Так, згідно з науковими поглядами Веклич О. О. економічний механізм 

природокористування і природоохоронної діяльності (екологічного регулювання) 

розглядається як сукупність економічних інструментів, які спонукають 

природокористувачів до ресурсозберігання і збереження якісного стану навколишнього 

природного середовища [3]. 

Вахович І. М. вважає, що організаційно-економічний механізм формування стратегії 

розвитку – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів й 
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інструментів впливу на розвиток соціо-еколого-економічної системи певної території з 

метою забезпечення досягнення її стратегічних цілей та завдань [1]. 

Згідно з дослідженням [5], щоб зрозуміти, як функціонує господарський механізм у 

цілому, слід розглядати окремо його складові. Кожна із складових окремо є відповідним 

механізмом: економічним, організаційно-адміністративним, правовим, соціальним. У 

цілому господарський механізм раціонального природокористування можна 

визначити як сукупність елементів економічної, екологічної і соціальної систем, за 

допомогою яких у суспільстві досягаються цілі стійкого розвитку. 

Спираючись на основні положення теорії формування будь-якого типу механізму 

управління розвитком на мікро-, мезо- і макрорівнях [1; 2; 6], еколого-економічний 

механізм формування та реалізації СЕОРНЕ має передбачати розроблення таких його 

елементів: цілей, завдань і відповідних їм функцій; методів та інструментів реалізації 

механізму; вибір об'єктів, на які спрямована дія механізму; вибір суб’єктів, що 

здійснюють еколого-економічний вплив на об’єкти механізму; фінансового механізму, 

еколого-економічного механізму, організаційного механізму, правового механізму 

(рис. 1). 

Таким чином, метою еколого-економічного механізму формування та реалізації 

СЕОРНЕ є формування та реалізація ефективної та дієвої стратегії. 

Процеси управління формуванням та реалізацією СЕОРНЕ передбачають 

формування ефективної системи фінансування, що в рамках механізму реалізується 

через фінансовий механізм, який забезпечує мобілізацію фінансових ресурсів та їх 

ефективний розподіл між суб’єктами та об’єктами механізму. Організація окремих 

структурних елементів механізму у просторі та часі, здійснення заходів контролю та 

моніторингу, процесів формування та реалізації СЕОРНЕ, прогнозування, 

програмування та планування діяльності суб’єктів та об’єктів механізму, створення 

інформаційних, правових баз даних тощо має здійснюватися в рамках організаційного 

механізму. Функціонування еколого-економічного механізму управління процесами 

природокористування викликане потребою у створенні умов для становлення та 

розвитку еколого-орієнтованого способу ведення господарської діяльності суб’єктів 

національної економіки. Дотримання нормативно-правових актів держави є необхідною 

умовою функціонування будь-якого механізму, яке відбувається в рамках правового 

механізму. Перелічені механізми є необхідними структурними елементами еколого-

економічного механізму формування та реалізації СЕОРНЕ, без яких неможливо 

здійснити зважені та ефективні процедури формування та реалізації стратегії. 

Будь-які елементи механізму певним чином взаємодіють між собою для досягнення 

цілей та завдань, що поставлені у рамках конкретного механізму (рис. 2). 

Вплив державних органів влади (суб’єкти механізму) на певні інтереси економічних 

суб’єктів національної економіки (об’єкти механізму) здійснюється шляхом 

застосування певної сукупності методів та інструментів управління. Основою для 

вибору тих чи інших інструментів впливу на суб’єкти національної економіки має стати 

рішення щодо вибору реалізації певного типу стратегії розвитку (цільовий блок 

механізму, в рамках якого здійснюється прийняття стратегічного рішення). Вибір типу 

стратегії розвитку має спиратися на інформацію щодо ресурсного забезпечення, 

формування якого відбувається у рамках фінансового та еколого-економічного 

механізмів та факторів розвитку національної економіки, що визначаються в рамках 

організаційного та правового механізмів. 
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Рис. 1. Структура еколого-економічного механізму формування та реалізації СЕОРНЕ 
 

Вплив, що був здійснений за допомогою обраної сукупності методів управління, 
викликає певні зміни у поведінці об’єктів управління. Збір та аналіз такої інформації 
(організаційна підсистема механізму) повинні стати основою для коригування вибору 
методів управління соціо-еколого-економічною системою з боку державних органів влади.

Завдання: 

- чітке розмежування 

обов’язків, щодо формування та 

реалізації СЕОРНЕ між 
державними органами влади, 

робочими групами з формування 

стратегії та суб’єктами 
національної економіки; 

- чітке розмежування 

фінансування заходів щодо 
формування та реалізації 

СЕОРНЕ між суб’єктами 

національної економіки та 

державними органами влади та 

забезпечення надійності та 

достатності джерел 
фінансування; 

- забезпечення дотримання 

суб’єктами національного 
господарства основних 

екологічних вимог, зниження 

природо-, еколого-, та 
ресурсоємності господарської 

діяльності, мінімізації 

шкідливих впливів від 
споживання товарів (робіт, 

послуг) при реалізації СЕОРНЕ; 

- забезпечення зростання 
економічних результатів 

національної економіки при 

одночасному зниженні 
екодеструктивного впливу 

господарської діяльності 

суб’єктів національної 
економіки при реалізації 

СЕОРНЕ. 

Еколого-економічний механізм формування та реалізації СЕОРНЕ 

Фінансовий механізм формування та 

реалізації СЕОРНЕ 

Еколого-економічний механізм природокористування 

(у рамках реалізації СЕОРНЕ) 

Організаційний механізм формування та 

реалізації СЕОРНЕ 

Правовий механізм формування та реалізації 

СЕОРНЕ 

Мета, завдання, функції 

механізму 

Об’єкти та суб’єкти 

механізму 

Методи та інструменти реалізації механізму 

Мета – формування та 

реалізація ефективної СЕОРНЕ 

Функції: регулювання, 
стимулювання, контролю, 

розподілу тощо 

Суб’єкти 

механізму: 

- Верховна Рада 

України; 

- Кабінет Міністрів 
України; 

- Національний 

банк України; 
- органи обласних, 

районних та 

місцевих рад 

Адміністративні: 

- екологічне та природно-ресурсне законодавство, 

екологічні вимоги у загальному законодавстві; 
- ліцензії на використання природних ресурсів; 

- квоти та дозволи на викиди (розміщення) 

шкідливих речовин у навколишнє природне 
середовище; 

- екологічна сертифікація; 

- екологічні стандарти, нормативи; 
- екологічний моніторинг, експертиза; 

- штрафи та санкції за порушення еколого-

економічного законодавства тощо 

Еколого-економічні: 

- екологічні податки, рентні виплати та збори за 

користування природними ресурсами, плата за 

користування надрами; 

- купівля-продаж прав на забруднення 

навколишнього природного середовища; 
- екологічний лізинг; 

- кредитування екологічно чистих технологій; 

- система субсидій (дотацій) для підтримки 
екологічно чистих галузей економіки; 

- прискорена амортизація природоохоронного 

обладнання; 
- страхування екологічних ризиків; 

- податкові пільги суб’єктам національного 
господарства, що реалізують заходи, спрямовані на 

раціональне використання природних ресурсів, 

тощо 

Соціально-психологічні: 

- реклама та PR-акції, спрямовані на формування 
екологічного способу мислення; 

- поширення екологічної освіти у дитсадках, 

школах, вузах І-ІV рівнів акредитації; 
- поширення екологічної інформації про стан та 

розвиток природоохоронної діяльності у країні 

через ЗМІ; 
- тренінги, семінари для населення, власників 

підприємств з метою поширення та пропаганди 

еколого-орієнтованого способу життя чи ведення 
господарської діяльності тощо 

Об’єкти механізму: 

- споживачі товарів 

(послуг, робіт); 
- виробники 

технологій, 

обладнання; 
- видобувні 

компанії; 

- виробники товарів 
(послуг, робіт); 

- інші суб’єкти 

національної 

економіки 
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Висновок. Отже, еколого-економічний механізм формування та реалізації СЕОРНЕ 
спрямований на формування еколого-орієнтованої структури національної економіки 
при створенні безпечних умов реалізації еколого-економічних інтересів суб’єктів 
національного господарства шляхом коригування чи зміни поведінки економічних 
суб’єктів національної економіки. Взаємодія державних органів влади та економічних 
суб’єктів у рамках даного механізму в першу чергу має бути спрямована на 
перерозподіл ресурсів та обмеження окремих параметрів господарської діяльності 
економічних суб’єктів національної економіки з метою дотримання еколого-
економічних законів та правил.  

Перспективи подальших розробок. Проведене дослідження визначає такі напрями 
подальших наукових розробок: 

- дослідити особливості формування та функціонування фінансового, 
організаційного, правового та еколого-економічного механізмів як структурних 
елементів еколого-економічного механізму формування та реалізації СЕОРНЕ; 

- дослідити сучасний стан функціонування та ефективність еколого-економічного 
механізму формування та реалізації СЕОРНЕ в Україні. 
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Формирование эколого-экономического механизма 

стратегии эколого-ориентированного развития национальной экономики 
В статье предложены теоретико-методические подходы к формированию эколого-

экономического механизма формирования и реализации стратегии эколого-ориентированного 
развития национальной экономики. 
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The theoretical and methodical goings in the forming of the ecology and economy mechanism of 

forming and realization of strategy of ecologically-pointed development of national economy are offered 
in the article. 
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