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Руденко І. В. Економічні інструменти подолання екологічних проблем в Україні
Метою статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення економічного інструментарію подолання екологічних проблем в Україні. Наголошено 
на значному погіршенні стану навколишнього середовища в умовах нестабільної економічної ситуації. Акцентовано увагу на загостренні еколо-
го-економічних проблем у країні під час війни та необхідності їх подолання. Досліджено динаміку змін стану навколишнього середовища, зокрема 
обсягів утворення й утилізації відходів в Україні протягом 2016–2020 рр. Зроблено висновок про нестійку тенденцію зміни обсягів утворених 
відходів, що дозволило констатувати непослідовну та несистематичну екологічну політику держави останнім часом. Як позитивний момент 
зауважено тенденцію до зменшення відходів І–ІІІ класів небезпеки. Визначено тенденцію до зменшення обсягів утилізованих та спалених відходів 
і збільшення обсягу видалених відходів у спеціально відведені місця та об’єкти, що також може бути причиною загострення екологічних проблем 
у країні. Проведено аналіз динаміки капітальних інвестицій і поточних витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів. 
Зроблено висновок, що на державному рівні в Україні проблему екологізації виробництва поки що не вирішено. Наголошено, що екологобезпечні 
та ресурсозбережувальні технології, а також переробка й очищення відходів вимагають додаткових фінансових вкладень. Акцентовано увагу на 
тому, що економічні інструменти регулювання поведінки економіко-екологічних систем на сьогоднішній день потребують додаткового обґрун-
тування. Розглянуто можливості більш ефективного використання методів оподаткування, митної політики, кредитування, субсидування, 
надання дотацій і пільг, накладення штрафів тощо. Доведено необхідність упровадження екологічного менеджменту як важливого напряму по-
долання екологічних проблем у країні. З метою забезпечення ефективності дії розглянутих економічних інструментів обґрунтовано потрібність 
відповідної керуючої системи з контролем результативності та дотримання нормативів.
Ключові слова: екологічні проблеми, аналіз, динаміка, тенденція, економічні інструменти.
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Rudenko I. V. The Economic Instruments for Overcoming Ecological Problems in Ukraine
The purpose of the article is to develop proposals for improving the economic instruments for overcoming ecological problems in Ukraine. A significant deterio-
ration in the state of the environment in an unstable economic situation is emphasized. The significant aggravation of ecological and economic problems in the 
country during the wartime and the need to overcome them are underlined. The dynamics of changes in the state of the environment, in particular the volume 
of waste generation and disposal in Ukraine during 2016-2020, is examined. It is concluded that there is an unstable trend of changes in the volume of waste 
generated, which allowed to state the inconsistent and unsystematic ecological policy of the government recently. As a positive point, the tendency to reduction 
of the waste of I–III hazard classes is specified. The tendency to decrease the volume of recycled and burned waste and increase the amount of waste in specially 
designated places and facilities is determined, which can also be the cause of aggravation of ecological problems in the country. An analysis of the dynamics of 
capital investments and current costs for the protection and rational use of natural resources is carried out. It is concluded that at the state level in Ukraine the 
problem of greening production has not yet been resolved. It is emphasized that ecologically safe and resource-saving technologies, as well as waste process-
ing and purification require additional financial investments. It is underlined that economic instruments for regulating the behavior of economic and ecological 
systems today require additional substantiation. The possibilities of more efficient use of methods of taxation, customs policy, lending, provision of subsidies 
and benefits, imposition of fines, etc. are considered. The need to introduce ecological management as an important direction to overcome ecological problems 
in the country is proved. In order to ensure the efficiency of the considered economic instruments, the need for an appropriate control system with performance 
control and compliance with standards is substantiated.
Keywords: ecological problems, analysis, dynamics, tendency, economic instruments.
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В умовах нестабільного сучасного стану еконо-
міки в Україні відбувається загострення еколо-
го-економічних проблем. Певною мірою це зу-

мовлено функціонуванням значної кількості енерго- 
ресурсоємних виробництв, які є найбільшими забруд-
нювачами довкілля. Крім того, має місце недостатній 
рівень технологічного оновлення виробництва, низь-
кий ступінь переробки промислових і побутових від-
ходів, а також економії первинної сировини. 

Особливо слід наголосити на значному погір-
шенні проблем навколишнього середовища під час 
війни. «Згідно з інформацією від Міністерства охоро-
ни довкілля, 20% усіх природоохоронних територій 
України уражено війною, майже мільйон гектарів за-
повідних площ потерпають від війни, 812 заповідних 
територій у небезпеці… Йдеться і про хімічне забруд-
нення ґрунтів та вод, руйнування екосистем і змен-
шення біорізноманіття» [1].

Внаслідок ударів по складах паливно-мастиль-
них матеріалів згорає багато нафтопродуктів, що за-
бруднює повітряний простір України небезпечними 
речовинами.

Ще одна суттєва проблема – це заміновані те-
риторії, які потребують розмінування. «У Мінеколо-
гії зазначають, що розриви мін призводять до забруд-
нення ґрунтів важкими металами – свинцем, строн-
цієм, титаном, кадмієм, нікелем» [2].

Тож виникає об’єктивна необхідність звернути 
увагу на екологічні проблеми в країні та можливі на-
прями їх подолання. Це формуватиме позитивний 
імідж держави та створюватиме сприятливе соціо-еко-
лого-економічне середовище для майбутніх поколінь. 

Екологічну проблематику в певний час розгляда-
ли такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Возний О. І.,  

Шуляк Б. В., Костирко Л. А., Костирко Р. О., Середа О. О.,  
Чернодубова, Е. В. Пітель Н. Я., Новак І. М., Дейч М. Є.,  
Пиріков О. В., Мельникова М. В., Градобоєва Є. С., 
Сагірова А. С. та ін. [1–3; 5–8; 10; 11]. Незважаючи на 
значний обсяг напрацювань у цій сфері, окремі аспек-
ти визначення та ролі екологічної складової для ста-
лого розвитку суспільства залишаються актуальними 
та потребують подальшого вивчення. 

Додаткового обґрунтування вимагають еконо-
мічні шляхи подолання екологічних проблем з ураху-
ванням ринково-економічної ситуації, що склалася в 
Україні в умовах війни. Тому, віддаючи належне на-
уковим напрацюванням учених, вважаємо за необ-
хідне розглянути економічні інструменти подолання 
екологічних проблем в Україні. 

Актуальність і практична значущість питань 
екологічної проблематики та інструментів забезпе-
чення екологічності підприємницької діяльності в 
Україні обумовили вибір та цільову спрямованість 
дослідження.

Метою статті є розробка пропозицій щодо вдо-
сконалення економічного інструментарію подолання 
екологічних проблем в Україні.

Відповідно до мети завданнями наукового до-
слідження є такі:
 дослідити динаміку обсягів утворення й утилі-

зації відходів в Україні протягом 2016–2020 рр.;
 виявити тенденції зміни обсягу капітальних 

інвестицій і поточних витрат на охорону та 
раціональне використання природних ресур-
сів за 2016– 2020 рр.;

 розглянути економічні інструменти та запро-
понувати напрями подолання екологічних 
проблем в Україні.
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У зв’язку із загостренням глобальних економіч-
них, екологічних і соціальних проблем остан-
нім часом увесь цивілізований світ знаходить-

ся в активному пошуку шляхів їх вирішення. Так,  
у вересні 2015 р. у рамках 70-ї сесії Генеральної Асамб-
леї ООН відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку, на 
якому були сформульовані його цілі та завдання. 

Україна підтримала досягнення Цілей сталого 
розвитку з урахуванням специфіки власної економіки, 
починаючи з 2019 р., що затверджено на державному 
рівні. Вони мають комплексний характер і забезпе-
чують гармонійне поєднання розв’язання соціально-
економічних проблем зі збереженням довкілля. 

Для того, щоб впроваджувати цю стратегію, по-
трібні додаткові інвестиції, що вимагає урахування 
економіко-екологічних імператив сталого розвитку. 
Це, своєю чергою, передбачає «застосування ефек-
тивних фінансово-економічних важелів регулювання 
інноваційного еколого-технологічного переозбро-
єння виробництва, природокористування та охоро-
ни довкілля через включення екологічних факторів, 
умов і ризиків до системи управління інвестиційною 
привабливістю промислових підприємств» [3, с. 89].

Слід зазначити, що держава на своєму рівні має 
сприяти розвитку екологічно орієнтованої діяльності 
підприємницьких структур, що забезпечуватиме мі-
німізацію економічних втрат від складної екологічної 
ситуації. Останнім часом в Україні проводилася певна 
робота з посилення державного регулювання еколо-
гічного становища. Для того, щоб зрозуміти ступінь 
ефективності діючої екологічної політики держави в 
цілому, варто дослідити динаміку змін стану навко-
лишнього середовища.

Проаналізуємо динаміку обсягів утворення та 
утилізації відходів в Україні протягом останніх років 
(табл. 1).

Проведені розрахунки свідчать про нестійку 
тенденцію зміни обсягів утворених відходів. Так,  
у 2017 р. обсяг відходів збільшився на 23,7%. Проте в 
наступному році спостерігалося зменшення цього по-
казника на 3,7%. У 2019 р. обсяг відходів зріс більше, 

ніж на чверть, а у 2020 р. зростання становило усьо-
го 4,7%. Такі коливання свідчать про непослідовну та 
несистематичну екологічну політику держави. Проте 
позитивним моментом можна вважати тенденцію до 
зменшення відходів І–ІІІ класів небезпеки.

Також слід зазначити, що останнім часом спо-
стерігалася тенденція до зменшення обсягів утилізо-
ваних і спалених відходів і збільшення обсягу видале-
них відходів у спеціально відведені місця та об’єкти. 
Це також може бути причиною загострення екологіч-
них проблем у країні.

Варто зауважити, що проблема екологізації ви-
робництва в Україні поки що масштабно не 
вирішується. Про це свідчить аналіз динаміки 

капітальних інвестицій і поточних витрат на охорону 
та раціональне використання природних ресурсів за 
2016–2020 рр. (табл. 2, рис. 1).

Дослідження показало, що впродовж 2016– 
2020 рр. в Україні загалом спостерігається позитивна 
траєкторія обсягів фінансування заходів з охорони 
навколишнього природного середовища: загальні ви-
трати на екологічні цілі зросли із 32488,7 млн грн у 
2016 р. до 41332,3 млн грн у 2020 р., тобто майже на 
третину (27,2%). При цьому поточні витрати збільши-
лись із 19098,2 до 28092,6 млн грн, тобто в 1,5 разу. 
Щодо капітальних інвестицій в охорону навколиш-
нього природного середовища в Україні, то вони на-
впаки скоротилися на 1,1%. Зменшилася також їхня 
питома вага в загальній сумі витрат на охорону на-
вколишнього середовища – із 41,2% до 32,0%, тобто 
на 9,2%. Тобто основну частку витрат складали власні 
кошти суб’єктів господарювання. Їх питома вага до 
2020 р. зросла до 68%. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, 
що питання екологізації в Україні головним чином 
вирішуються власними ресурсами підприємницьких 
структур, які спрямовуються не на капітальні інвес-
тиції, а на поточні витрати для підтримання роботи 
наявного природоохоронного обладнання. Інтегро-
вані екологобезпечні та ресурсозбережувальні тех-

Таблиця 1 

Динаміка обсягів утворення та утилізації відходів в Україні за 2016–2020 рр.

Показник
Темпи зміни, %

2017/ 2016 2018/ 2017 2019/ 2018 2020/ 2019

1. Обсяг утворених відходів, усього, у т. ч.:  
1.1. Відходи І–ІІІ класів небезпеки.  
2. Загальний обсяг утилізованих, спалених  
і видалених відходів, у т. ч.:  
2.1. Обсяг утилізованих відходів.  
2.2. Обсяг спалених відходів.  
2.3. Обсяг видалених відходів у спеціально 
відведені місця та об’єкти

123,7  
97,5  

111,4  
 

118,2  
96,2  

107,9

96,3  
103,7  
101,2  

 
103,6  
96,6  
99,8

125,3  
88,1  

126,9  
 

104,2  
103,0  
141,0

104,7  
96,2  

108,5  
 

93,1  
95,2  

115, 5

Джерело: систематизовано за даними Державної служби статистики України [4].
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Таблиця 2 

Склад і структура витрат на охорону навколишнього середовища в Україні за 2016–2020 рр. 

Витрати
Рік

2016 2017 2018 2019 2020

1. Капітальні інвестиції на охоро-
ну навколишнього середовища:  
– обсяг, млн грн;  
– питома вага, %

 
 

13390,5  
41,2

 
 

11025,5  
35,0

 
 

10074,3  
29,3

 
 

16255,7  
37,2

 
 

13239,7  
32,0

2. Поточні витрати на охорону  
навколишнього середовища:  
– обсяг, млн грн;  
– питома вага, %

 
 

19098,2  
58,8

 
 

20466,4  
65,0

 
 

24318,0  
70,7

 
 

27480,2  
62,8

 
 

28092,6  
68,0

Разом 32488,7 31491,9 34392,3 43735,9 41332,3

Джерело: систематизовано за даними Державної служби статистики України [4].

Капітальні інвестиції,
млн грн
Поточні витрати,
млн грн

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2020/2016
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Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій і поточних витрат на охорону навколишнього середовища в Україні  
за 2016–2020 рр., млн грн 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [4].

нології, очищення та переробка відходів поки що за-
лишаються без достатньої уваги.

Однією із основних причин екологічних про-
блем України в Стратегії державної екологічної по-
літики України на період до 2030 року визнано «не-
ефективну систему державного управління у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та 
регулювання використання природних ресурсів, зо-
крема неузгодженість дій центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування, незадовільний стан системи державного 
моніторингу навколишнього природного середови-
ща» [5, с. 62].

Тому на сьогоднішній день важливо гармонізу-
вати відносини між державними установами, підпри-
ємницькими структурами та навколишнім природ-
ним середовищем. Адже «суттєве покращення його 
стану може бути досягнуто лише через комплексну 

співпрацю між державою й суб’єктами підприємни-
цтва за дієвої підтримки суспільства» [6]. 

До основних напрямів усунення екологічних за-
гроз із метою забезпечення сталого розвитку в Украї-
ні можна віднести: 
 пошук альтернативних джерел енергоресур-

сів; 
 застосування ресурсозбережувальних, еколо-

гічно чистих технологій; 
 стимулювання з боку держави розвитку еко-

логічного підприємництва; 
 забезпечення економічної відповідальності за 

нанесення шкоди екосистемі; 
 створення комплексної системи екологічного 

виховання населення тощо. 
Проте на сьогоднішній день в Україні спостері-

гається слабка реалізація мотиваційної функції еко-
номічних інструментів до впровадження екологізації 
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виробництва. Обсяги надходжень від екологічних 
платежів не забезпечують покриття витрат на при-
родоохоронні заходи. Недостатня і можливість прак-
тичного застосування економічних механізмів через 
незадовільний стан технічної бази тощо. Тому задля 
подолання екологічних проблем в Україні слід звер-
нути увагу на більш ефективне використання еконо-
мічних інструментів, які б мотивували чи примушу-
вали підприємців планувати та фінансувати природо-
охоронні заходи. 

Відомо три взаємопов’язані та взаємообумовле-
ні групи економічних інструментів:
 ціна ресурсів, які мають сплачувати економіч-

ні суб’єкти за право користування певним то-
варом або володіння ним;

 економічні вигоди (додатковий дохід чи прибу-
ток) або отримання певних переваг, які можуть 
бути втілені в додатковий дохід (прибуток);

 перерозподільні платежі, тобто вилучен-
ня частини доходів в одних економічних 
суб’єктів з метою передачі іншим.

Це можуть бути відповідні методи оподаткуван-
ня, митної політики, кредитування, субсидування, на-
дання дотацій і пільг, накладення штрафів тощо. Роз-
глянемо основні інструменти, які можуть дозволити 
досягти ефективних результатів від еко-політики. 

Основним економічним інструментом регулю-
вання поведінки економіко-екологічних сис-
тем є екологічний податок, який має викону-

вати стимулювальну роль у забезпеченні динамічної 
рівноваги. Система екологічного оподаткування по-
винна бути гнучкою. В її основі мають бути диферен-
ційовані тарифи, а ставки податків розраховуватися 
на підставі розміру можливого збитку, заподіяного 
навколишньому середовищу. «У деяких випадках 
найбільш вдалою податковою екологічною струк-
турою може бути система платежів, які покривають 
широку різноманітність рішень чи заходів. Для цього 
необхідно створити тісний зв’язок між екологічним 
податком та тими рішеннями, що мають значний 
вплив на досягнення певної екологічної мети» [7]. 

Наступним економічним інструментом ефек-
тивного подолання екологічних проблем в Україні 
можуть бути митні платежі, які є найбільш пошире-
ною формою інструментарію завдяки встановлен-
ня зв’язку економічних показників підприємства з 
розмірами впливу його господарської діяльності на 
середовище. Зокрема, це застосування підвищених 
митних тарифів для екологічно несприятливих то-
варів (плата за забруднення навколишнього серед-
овища, за викиди (скиди), за вирубування лісу тощо). 
Може застосовуватися також звільнення від ввізного 
мита продукції екологічного призначення (напри-
клад, екологічного устаткування). 

«Стимулюючо-компенсаційними інструмента-
ми є податкові пільги, пільгове кредитування, фінан-

сування екологічних проектів і програм тощо» [8,  
с. 161]. Основними видами податкових пільг можуть 
бути, зокрема, податкові пільги з ПДВ і податку на 
прибуток (для підприємств, що виробляють продук-
цію екологічного призначення, екологічно чисту про-
дукцію та інше). 

Вважаємо, що з метою покращення екологічнос-
ті в Україні слід звернути увагу на такий еконо-
мічний інструмент, як застосування екологіч-

ного податку на ресурси у формі акцизів, які відігра-
ють важливу роль завдяки можливості впливати на 
ціни мінеральної сировини та енергоносіїв. «Акцизи 
знімаються з товаровиробників, і витрати на стягнен-
ня податку є мінімальними. Вони не вимагають мо-
ніторингу рівнів забруднення та забезпечують цінове 
стимулювання для бережливого ставлення до при-
родних ресурсів» [7]. 

Ще одним дієвим інструментом екологізації ви-
робництва в Україні, безумовно, є штрафні санкції 
за порушення екологічного законодавства. Саме ма-
теріальна відповідальність за екологічні правопору-
шення може бути фактором подолання екологічних 
проблем. Із матеріальною складовою пов’язані й такі 
інструменти як: субсидії, дотації, гранти та креди-
ти, винагороди тощо.

Проте щоби будь-який економічний інструмент 
працював, «потрібна наявність відповідної керуючої 
системи з жорстким контролем результативності та 
дотримання нормативів, що включає збір платежів 
і запобігання незаконної діяльності» [7]. У зв’язку 
з цим важливим напрямом подолання екологічних 
проблем вважаємо впровадження екологічного ме-
неджменту.

Відомо, що система екологічного менеджменту 
передбачає «частину загальної системи управлін-
ня, що включає організаційну структуру, діяльність 
із планування, обов’язки, відповідальність, досвід, 
методи, методики, процеси і ресурси для розробки, 
здійснення й аналізу екологічної політики» [9]. Його 
впровадження базується на добровільному скоро-
ченні негативного впливу підприємницької діяль-
ності на довкілля за рахунок мінімізації екологічних 
ризиків і розвитку екологічно безпечного виробни-
цтва [10, с. 87]. У науковій літературі екологічний 
менеджмент розглядають як управління виробни-
цтвом, що забезпечує досягнення оптимального 
співвідношення між економічними й екологічними 
показниками [11, с. 126–127].

Таким чином, використання наведених еко-
номічних інструментів сприятиме впровадженню в 
економіку України більш ефективних та екологічних 
технологій, що, своєю чергою, позитивно впливатиме 
на підвищення інноваційної привабливості та конку-
рентоспроможності вітчизняних підприємств. 
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ВИСНОВКИ
Проведене дослідження показало, що в умовах 

нестабільного економічного середовища України за-
гострюються екологічні проблеми, які значно поси-
люються під час війни. У зв’язку з цим було дослідже-
но динаміку обсягів утворення й утилізації відходів 
в Україні протягом 2016–2020 рр. Виявлено нестійку 
тенденцію зміни обсягів утворених відходів, на основі 
чого зроблено висновок про непослідовну та несисте-
матичну екологічну політику держави останнім часом. 
Проте як позитивний момент було зазначено тенден-
цію до зменшення відходів І–ІІІ класів небезпеки.

Проведений аналіз динаміки капітальних інвес-
тицій і поточних витрат на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів протягом остан-
ніх років показав, що проблема екологізації вироб-
ництва на державному рівні в Україні поки що не 
вирішена. Про це свідчить зменшення капітальних 
інвестицій і збільшення поточних витрат на охоро-
ну навколишнього природного середовища в Україні 
впродовж 2016–2020 рр., тобто кошти спрямовують-
ся насамперед на підтримку роботи наявного приро-
доохоронного обладнання. Очищення та переробка 
відходів, а також екологобезпечні та ресурсозбере-
жувальні технології достатньо не фінансуються та не 
впроваджуються.

Вивчення літературних джерел за темою дослі-
дження показало, що в умовах сьогодення додатково-
го обґрунтування потребують економічні інструмен-
ти регулювання поведінки економіко-екологічних 
систем. Під час дослідження було розглянуто можли-
вості більш ефективного використання методів опо-
даткування, митної політики, кредитування, субсиду-
вання, надання дотацій і пільг, накладення штрафів 
тощо. Наведені рекомендації дадуть можливість по-
ліпшити стан навколишнього природного середови-
ща в Україні та навколо неї, що, своєю чергою, підви-
щуватиме інноваційну привабливість і конкуренто-
спроможність вітчизняних підприємств.                   
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