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DEVELOPMENT 

 

Проблеми функціонування екологічних фінансів на сьогодні залишаються відкритими й 

актуальними. Для розроблення та прийняття державних цільових, місцевих програм з 

метою проведення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, 

забезпечення екологобезпечного розвитку суспільства, раціонального використання та 

відтворення природних ресурсів необхідне ефективне фінансування цієї сфери. В статті 

систематизовано і узагальнено Цілі сталого розвитку екологічного спрямування, а також 

запропоновано власне визначення терміну «екологічні фінанси» та сформовано їх 

класифікацію за різними ознаками. Згідно результатів дослідження бюджетного 

фінансування охорони навколишнього природного середовища виявлено багато проблем в цій 

сфері, а саме: незадовільний стан фінансування природоохоронних заходів, невиконання 

планових показників бюджетних програм та інші важливі проблеми. Запропоновано певні 

заходи щодо їх вирішення, зокрема: забезпечення достатнього фінансування; забезпечення 

цільового та ефективного використання екологічних фінансів тощо. Реалізація 

запропонованих напрямів сприятиме підвищенню ефективності формування та 

використання централізованих  фінансових  ресурсів на природоохоронну діяльність в 

Україні.    

 

Problems of functioning of ecological finances today remain open and actual. Effective funding in 

this area is necessary for the development and adoption of state targeted and local environmental 



protection programs, ensuring environmentally sound development of society, rational use and 

reproduction of natural resources. The article systematizes and summarizes the Goals of sustainable 

development of environmental orientation, as well as proposes its own definition of "environmental 

finance" and formed their classification on various grounds. According to the study of budget 

financing of environmental protection, we can say that the formation and development of centralized 

environmental financing in Ukraine takes place in global challenges, difficult economic situation, 

instability of tax and budget legislation in this area and is characterized by a number of 

organizational, methodological, institutional problems. such as: unsatisfactory state of financing of 

environmental measures, non-fulfillment of planned indicators of budget programs and other 

important problems. The unsatisfactory state of the environment determines the need to increase the 

effectiveness of environmental measures and increase the sources and amounts of their funding and 

prudent use to achieve the Sustainable Development Goals. To address these issues, certain 

measures have been proposed, including: ensuring sufficient funding; ensuring targeted and 

effective use of environmental financing, etc. The implementation of the proposed areas will help 

increase the efficiency of formation and use of budget funds for environmental activities in Ukraine. 

The aim of the article is to determine the theoretical aspects of the existence of public environmental 

financing in Ukraine in the context of sustainable development. The methods used in this study 

include: systemic, complex - in the study of the classification of environmental finance; statistical, 

tabular, graphic - to analyze the goals of sustainable development, as well as to identify problems in 

the field of environmental financing and ways to solve them; method of generalization - when 

writing conclusions from the results of the analysis. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи 

практичними завданнями. Охорона довкілля, раціональне використання ресурсів, забезпечення екологічного 

захисту життєдіяльності людини є обов’язковими умовами сталого економічного й соціального розвитку будь-

якої країни. Негативний вплив людини на довкілля є глобальною проблемою ХХI ст., чинником погіршення 

кліматичних умов та загрозою для існування цивілізації. Підвищення уваги до здійснення природоохоронних 

заходів та екологічної політики останнім часом також пов’язано з реалізацією Цілей сталого розвитку [7; 15].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам функціонування екологічних фінансів 

присвячені роботи вчених [1 – 5; 10 – 11], у яких доводиться недостатня екологічна й економічна ефективність 

функціонування вітчизняної системи фінансового забезпечення природоохоронних заходів та розглядаються 

інші питання фінансування екологічної діяльності. Проте проблеми фінансового забезпечення охорони природи 

за рахунок централізованих фінансових ресурсів залишаються дуже актуальними та потребують додаткового 

аналізу й досліджень.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у дослідженні сучасних 

аспектів функціонування екологічних фінансів в Україні в контексті сталого розвитку, виявленні проблем і 

внесенні  пропозицій щодо їх вирішення у сфері централізованих екологічних фінансів.   

Виклад основного матеріалу. Екологічні проблеми для світової спільноти набули глобального 

характеру. Вони є першочерговим питанням не тільки окремих країн, але й усього світу, оскільки забруднення 

природи є причиною збільшення смертності. За даними ООН, забруднення повітря щороку стає причиною 

смерті майже семи мільйонів людей [14].  

Усвідомлення людством реальної небезпеки екологічної катастрофи, що загрожує існуванню 

цивілізації, призвело до об’єднання зусиль більшості країн світу щодо вироблення концепції такого розвитку 

суспільства, яка має не лише зупинити загрозливі руйнівні процеси, але й дозволить перейти до абсолютно 

нових стандартів ведення бізнесу та життєдіяльності людини.  



Документом, який визначив нові орієнтири у розвитку людства, стала глобальна стратегія 

«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» [15], яка була схвалена у 

2015 році на Саміті ООН. У цій стратегії визначено нові амбіційні 17 Цілей сталого розвитку (далі – ЦСР) та 169 

завдань, які відносяться до економічної, соціальної та екологічної сфер життя. 

Цілі сталого розвитку були адаптовані для України на період 2015-2030 рр. [7]. ЦСР екологічного 

спрямування і відповідні завдання по ньому в Україні систематизовані і узагальнені авторами в табл. 1. 

 

Таблиця 1. 

Завдання екологічного спрямування у Цілях сталого розвитку для України 

Цілі сталого розвитку Екологічні аспекти 

Подолання голоду, розвиток 

сільського господарства (ціль 2) 

Завдання 2.3. Забезпечити створення стійких систем виробництва 

продуктів харчування, що сприяють збереженню екосистем і поступово 

покращують якість земель та ґрунтів, в першу чергу за рахунок 

використання інноваційних технологій 

Міцне здоров’я і 

благополуччя  (ціль 3) 

Завдання 3.4. Знизити передчасну смертність від                  

неінфекційних  захворювань 

Чиста вода та належні санітарні 

умови (ціль 6) 

Завдання 6.3. Зменшити обсяги скидання неочищених стічних вод, у 

першу чергу з використанням інноваційних технологій водоочищення 

на державному та індивідуальному рівнях 

Доступна та чиста енергія (ціль 7) 

Завдання 7.1. Розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для 

забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі 

впровадження інноваційних технологій 

Промисловість, 

інновації та інфраструктура (ціль 9) 

Завдання 9.1. Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну 

інфраструктуру, яка базується на використанні інноваційних 

технологій, у т. ч. екологічно чистих видів транспорту 

Сталий розвиток міст і громад (ціль 

11) 

Завдання 11.5. Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у 

т. ч. на довкілля міст, шляхом використання 

інноваційних технологій 

Відповідальне 

споживання та виробництво (ціль 12)  

Завдання 12.4. Зменшити обсяг утворення відходів 

збільшити обсяг їх переробки та повторного використання на основі 

інноваційних технологій та виробництв 

Пом’якшення 

наслідків зміни клімату (ціль 13) 
Завдання 13.1. Обмежити викиди парникових газів в економіці 

Збереження 

морських ресурсів (ціль 14) 
Завдання 14.1. Скоротити забруднення морського середовища 

Захист та відновлення екосистем 

суші (ціль 15) 

15.1. Забезпечити збереження, відновлення та стале 

використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем 

15.2. Сприяти сталому управлінню лісами 

15.3. Відновити деградовані землі та ґрунти з використанням 

інноваційних технологій 

15.4. Забезпечити збереження гірських екосистем 

Джерело: сформовано на основі [15] 

 

Для реалізації ЦСР екологічного напряму необхідні відповідні фінансові ресурси. Ті фінансові ресурси, 

які спрямовуються на здійснення заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища (далі – 

ОНПС), є по суті складовою всіх фінансів, які можна назвати екологічними. Автори в своїх наукових 

дослідженнях у галузі охорони довкілля періодично вживають термін «екологічні фінанси», але чіткого 

визначення не дають [6; 9; 19]. Ця категорія з’явилася досить недавно, проте має право на існування.  

На наш погляд, екологічні фінанси – це система економічних відносин, які виникають у процесі 

розподілу і перерозподілу вартості ВВП у зв’язку з формуванням і використанням централізованих і 

децентралізованих фондів грошових коштів на охорону навколишнього природного середовища з метою 

забезпечення сталого розвитку. За матеріальним змістом – це фінансові ресурси, що необхідні для здійснення 

природоохоронної діяльності.  

Фінансові ресурси в екологічній сфері можна класифікувати за різними ознаками. 

1. За напрямами використання в залежності від видів діяльності з ОНПС, регламентованими 

Постановою КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» 



[17]: на охорону і раціональне використання водних ресурсів; на охорону атмосферного повітря; на охорону і 

раціональне використання земель і т. д.. 

2. За методами формування фондів фінансових ресурсів в екологічній сфері: податковий і 

неподатковий. 

3. За джерелами формування: ВВП, кошти іноземних держав, міжнародних організацій, фондів. 

4. За джерелами фінансування: кошти державного та місцевих бюджетів, кошти цільових фондів, кошти 

підприємств, гранти, міжнародні трансферти та інш. 

5. За рівнем централізації (рис. 1).   

 

 
 

Рис. 1. Класифікація екологічних фінансів за рівнем централізації 
Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з рис. 1, загалом екологічні фінанси включать централізовані і децентралізовані.  

В Україні питанням формування фінансових ресурсів в екологічній сфері приділяється певна увага. 

Відповідно до «Закону про охорону навколишнього природного середовища» [8] утворені позабюджетні цільові 

фонди, так звані екологічні фонди (далі – ФОНПС), мета яких полягає в тому, щоб забруднювачі фінансували 

відновлення або покращення об'єкта, що був забрудненим через їх діяльність.  

Як свідчить аналіз нормативно-правових документів, з 1998 р. відповідно до Постанови КМУ від 

7.05.1998 р. № 634 [16] акумуляція коштів відбувається у вигляді плати за забруднення до ФОНПС місцевих 

бюджетів та до спеціального бюджетного фонду – Державного ФОНПС, який було створено у складі 

Державного бюджету; з 2004 р. – до позабюджетного Державного фонду стимулювання і фінансування заходів з 

ОНПС, діяльність якого в 2005 р. була припинена відповідно Постанові КМУ «Про ліквідацію Державного 

фонду стимулювання і фінансування заходів з ОНПС» від 28.07.2005 р. № 661 [18]. Водночас, чинною 

залишалася Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державний ФОНПС» № 634 [16] (чинна зі 

змінами та доповненнями Постановою КМУ від 4.12.2019 р. № 1065), згідно якої  Державний ФОНПС став 

частиною Державного бюджету. Замість цього було створено бюджетну програму за кодом 2401270 

«Здійснення природоохоронних заходів», яку в певній мірі можна назвати умовним аналогом фонду ОНПС на 

центральному рівні.  

Наразі фонди ОНПС як такі реально функціонують на місцевому рівні (обласні, міські). Формуються 

вони за рахунок екологічного податку, який є основним джерелом поповнення і сплачується з 2011 р.; частини 

грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про ОНПС в результаті господарської та 

іншої діяльності; цільових та інших добровільних внесків підприємств, організацій, установ і громадян.  

У сучасних умовах в Україні державне фінансування заходів з охорони довкілля, окрім коштів ФОНПС, 

здійснюється за цільовими програмами за рахунок асигнувань бюджетів відповідно до планів 

природоохоронних заходів і кошторисів, що затверджуються в установленому законодавством порядку. 

Слід зазначити, що державне фінансове забезпечення охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів в Україні перебуває на низькому рівні, здійснюється за залишковим принципом; обсяги 

бюджетного фінансування природоохоронних заходів є недостатніми.  

Темп росту видатків зведеного бюджету на охорону природи за 2016-2020 рр. складає 1,45, що є значно 

меншим, ніж темп росту як всіх видатків (1,91),  так і по інших галузях (економічна діяльність – 3,97, охорона 

здоров’я – 2,33, громадський порядок, безпека та судова влада – 2,21 і т. д.) [12; 13]. Такий стан визначається 

недосконалим бюджетним менеджментом щодо пропорцій розподілу бюджетних асигнувань між різними 

галузями.  

Екологічні фінанси 

централізовані децентралізовані 

 кошти державного бюджету 

 кошти місцевих бюджетів 

 кошти фондів цільового  

призначення 

 кошти суб’єктів 

                господарювання 



Планові показники бюджетних програм не виконуються; протягом 2016-2020 років рівень виконання 

становив в середньому 77 % [12]. Такий стан невиконання планових показників спричинений недостатністю 

наповнення джерел бюджетного  фінансування. 

Незадовільний стан довкілля визначає потребу в підвищенні ефективності екологічних заходів та 

збільшенні джерел і обсягів їх фінансування та розумного використання для досягнення ЦСР, а також реалізації 

Стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року [7].  

Таким чином, становлення й розвиток централізованих екологічних фінансів в Україні відбувається в 

умовах глобальних викликів, складної економічної ситуації, нестабільності податкового і бюджетного 

законодавства у цій сфері і характеризується наявністю низки проблем організаційного, методичного, 

інституційного характеру, основні з яких унаочнено на рис. 2.  

 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні проблеми у сфері екологічних фінансів і шляхи їх розв’язання 

Джерело: складено авторами 
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Забезпечення цільового, ефективного 
використання коштів, що надходять для 
здійснення природоохоронних заходів, а 
також якісного контролю у сфері охорони 
природи. 

 

Вирішення вказаних проблем (рис.2)  сприятиме підвищенню ефективності формування та 

використання бюджетних коштів на природоохоронну діяльність в Україні, а також досягненню Цілей сталого 

розвитку в екологічній сфері. 

Висновки. Отже, функціонування екологічних фінансів, зокрема, на централізованому рівні, 

відбувається в умовах законодавчих змін. В останні роки в Україні бюджетне фінансування на здійснення 

природоохоронних заходів   є недостатнім, характеризується недовиконанням планових показників. З огляду на 

це, в результаті аналізу було запропоновано підходи до розв’язання основних проблем щодо екологічних 

фінансів в Україні. Вдосконалення державного фінансового забезпечення екологічних заходів в Україні надасть 

змогу вирішувати нагальні проблеми в цій галузі, а в подальшому – досягти реалізації екологічної складової 

Цілей сталого розвитку, а також екологічної безпеки в цілому.  
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