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ВСТУП
Основними завданнями реалізації регіональної еко#

логічної політики, які потребують вирішення, є суттєва
невідповідність стратегічних пріоритетів і завдань дер#
жавної екологічної політики економічним та адмініст#
ративним умовам, що домінують в Україні. Конституцією
України в статті 16 закріплено той факт, що забезпе#
чення екологічної безпеки є обов'язком держави. Ви#
конання прийнятого на себе державою зобов'язання
підтримувати екологічну рівновагу на території країни,
довести до логічного завершення подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду
українського народу обумовлює наявність науково об#
грунтованої, зваженої державної екологічної концепції,
що повинна послідовно реалізуватися у вигляді еколог#
ічної політики. Власне цим державна політика, що реа#
лізується в процесі державного управління екологічною
сферою, спрямовується на реалізацію закріплених у за#
конодавстві двох найважливіших екологічних прав кож#
ного українського громадянина: права на відшкодуван#
ня шкоди, заподіяної довкіллю, та права на отримання і
вільне використання екологічної інформації.
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На актуальність проблеми дослідження вказують
численні теоретичні дослідження як українських, так й
зарубіжних науковців, зокрема: А.Л. Антонов, М.М. Бі#
линська, В.А. Голян, Т.І. Грушева, І.А. Карагодов,
О.Є. Купцова, О.Я. Лазор, С.О. Линник, О.А. Лук'янихі#
на, В.О. Мартиненка та ін., в яких визначено теоретичні
проблеми реформування системи регіонального еколо#
гічного управління та формування державних ме#
ханізмів регулювання природокористування на регіо#
нальному рівні.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначити стан розвитку регіональних еколого#еко#

номічних систем.

РЕЗУЛЬТАТИ
Негативні прояви в екологічній сфері, а також не#

ефективність використання існуючих механізмів дер#
жавної політики, які потребують суттєвого вдосконален#
ня, значною мірою є наслідками неефективно викона#
них державних програм із захисту довкілля, неефектив#
них рішень як на національному, так і регіональному
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рівнях. У Постанові Верховної Ради України від 5 бе#
резня 1998 року "Про Основні напрями державної пол#
ітики України у галузі охорони довкілля, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпе#
ки" підкреслювалося: "Сучасна державна система уп#
равління природоохоронною діяльністю є занадто цен#
тралізованою та з елементами відомчості. Це веде до
зниження ефективності управління на регіональному
рівні, зокрема щодо напрямів планування та викорис#
тання інвестицій природоохоронного призначення, а
також не дає можливості повністю враховувати терито#
ріальні інтереси в створенні екологічно безпечного дов#
кілля" [9, розділ 16].

На сьогодні регіональні органи державного конт#
ролю діють згідно з наказами Мінприроди України
"Про реорганізацію територіальних органів Мінприро#
ди" від 12.12.2006 року №540 та "Про затвердження
Положень про Державні управління охорони навко#
лишнього природного середовища в областях та По#
ложень про Державні екологічні інспекції в областях"
від 19.02.2007 року №55. Створення Державної еко#
логічної інспекції в областях і питання здійснення дер#
жавного контролю, проведення перевірок за додер#
жанням вимог природоохоронного законодавства на#
лежить до їх компетенції.

Наказом Мінприроди України від 15 березня 2007
року № 101 затверджено "Порядок взаємодії держав#
них екологічних інспекцій з державними управліннями
охорони навколишнього природного середовища в об#
ластях".

В основу сучасної екологічної політики України по#
кладені підходи, які орієнтують природоохоронну
діяльність на досягнення встановлених нормативів
якості природного середовища, що відображено в на#
ціональному законодавстві про екологію. Вони, як
відомо, регламентують якісні параметри гранично до#
пустимого вмісту хімічних речовин та інших видів
шкідливого впливу на природні компоненти. При цьо#
му вважається, що дані норми є екологічно допусти#
мими, а тому соціально безпечними. Такій концепції і
відповідає діюча модель управління природним сере#
довищем.

Останнім часом нормативний підхід все частіше
ставиться науковцями під сумнів (зокрема Ільїна Н.
Л.) [4]. Адже самі норми гранично допустимих кон#
центрацій є далеко не ідеальними. До того ж, їхня
компонентна прив'язка по кожному інгредієнту абсо#
лютно не враховує можливих наслідків взаємодії
хімічних сполук і взаємовпливу природних сфер. Ар#
гументацію недосконалості нормативного регулюван#
ня якості природного середовища можна розширити
регіональною специфікою природно#антропогенних
процесів, яскраво вираженим проявом критичної межі
економічної ефективності природоохоронних заходів
при досягнутому рівні виробничих технологій і очис#
ного устаткування [4].

Особливістю екологічного стану України є те, що
гострі локальні екологічні ситуації поглиблюються рег#
іональними кризами, зокрема довготривалими еконо#
мічними та соціальними. Дотепер на всій території відчу#
ваються також наслідки катастрофи на Чорнобильській
АЕС. Порушення екологічної рівноваги вже не є, як ра#

ніше, місцевими, локальними і такими, що швидко ми#
нають. Вони створюють реальну загрозу порушення ме#
ханізмів життєзабезпечення, ускладнюють соціально#
економічний розвиток, стримують підвищення якості
життя населення та держави в цілому. Екологічні про#
блеми, які пов'язані з соціально#економічним станови#
щем країни, мають конкретне виявлення на регіональ#
ному рівні.

Таким чином, об'єктивно назріла потреба у фор#
муванні екологічної політики на принципово нових за#
садах. Теоретичною базою такої політики може слу#
жити концепція ризику. Тобто, на відміну від норма#
тивної концепції, яка визнає можливість досягнення
абсолютної безпеки людини в антропогенному сере#
довищі, теорія ризику говорить, що ступінь ризику
для неї завжди більший від нуля. Ядром концепції
ризику, як це тлумачить В. Кравців, є здоров'я люди#
ни, і воно передбачає врахування не тільки традицій#
них і відомих забруднювачів та джерел ризику, а й
малопомітних і потенційно небезпечних факторів і
процесів [4].

Якщо запрацює арсенал екологічної політики (на#
ука, система екологічного моніторингу, експертні про#
цедури прийняття рішень, економічні важелі управлін#
ня, механізми формування екологічної культури гос#
подарювання), то це активізує природоохоронну ро#
боту.

Регіональна екополітика України законодавчо
грунтується й реалізується через розроблені та ухва#
лені Верховною Радою закони, кодекси, більше 100
підзаконних актів, інструкцій, нормативів. Затверджені
й реалізуються "Основні напрями державної політики
України в галузі охорони довкілля, використання при#
родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки",
в яких на державному рівні проголошено довгостро#
кову стратегію розв'язання екологічних проблем у су#
купності цілей, завдань, механізмів та інструментів.
Розроблено Концепцію сталого розвитку України й
Концепцію забезпечення реалізації стратегії інтеграції
України до Європейського співтовариства у сфері еко#
логічної політики.

На виконання "Основних напрямів…" пропонувало#
ся створити систему екологічно збалансованого управ#
ління розвитком суспільства, яка стимулюватиме віднов#
лення природних властивостей довкілля, компетентно#
го регулювання використання природних ресурсів та
розвиток продуктивних сил країни.

Для виконання завдань, сформульованих вище,
уряд планує розвивати відповідний механізм реалізації,
який має включати такі компоненти: державну інститу#
ційну інфраструктуру регулювання екологічної безпе#
ки, систему екологічного законодавства, регіональні
екологічні програми, економічний механізм природоко#
ристування.

За оцінкою експертів Комітету екологічної політи#
ки Європейської економічної комісії, які готували впро#
довж 1997—1999 років огляд результативності приро#
доохоронної діяльності в Україні, "перелік пріоритетів
та відповідних завдань є амбіційним та надто оптимі#
стичним. Документ не встановлює будь#яких термінів
виконання, розподілу обов'язків та не визначає за#
собів, необхідних для досягнення такої претензійної
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програми. У ньому відсутні посилання на економічні
та адміністративні умови, що домінують в Україні, а
також відсутня спроба пояснити, яким чином політичні
наміри відповідають цим обставинам. Деякі з основ#
них заходів, націлені на кількісні показники та терміни
виконання, видаються нереальними. Більше того, ці
заходи сформульовані виключно в технологічному ас#
пекті, ігноруючи аспекти перспективності ринків, по#
треби в інвестиціях чи необхідності інституційних ре#
форм".

Незважаючи на низку критичних зауважень щодо
реалізації положень "Основних напрямів", цей документ
поєднує в собі стратегічні цілі з конкретними завдання#
ми, сприяє розробці подальших програм Уряду в галузі
охорони довкілля та екологічної безпеки. Документ
проголосив довгострокову стратегію розв'язання еко#
логічних проблем, яка базується на створенні мотивації
та умов для цього на національному, регіональному,
місцевому та об'єктному рівнях, а також на поєднанні
цих питань з економічними.

Екологічна політика, згідно з документом, здійс#
нюється у двох напрямах — розробка спеціального за#
конодавства з питань охорони довкілля та опрацюван#
ня практично всіх законопроектів, які готуються до роз#
гляду, з метою належного врахування в них екологіч#
них вимог. При цьому враховується досвід інших країн
та рекомендацій міжнародних організацій.

Складність сучасного екологічного стану в Україні
об'єктивно зумовлює надзвичайно високі вимоги до
якості законопроектів, врахування специфіки пере#
хідного етапу від адміністративно#командних до рин#
кових механізмів господарювання та управління. Та#
ким чином, екологічне законодавство України поча#
ло формуватися з проголошенням державної неза#
лежності, досягнувши в сучасних умовах значного
рівня нормативного розуміння проблем. Про це
свідчать прийняті законодавчі акти, якими певною
мірою врегульовані правовідносини, пов'язані з охо#
роною довкілля, рослинного та тваринного світу, міст
і міських агломерацій, водних об'єктів, здоров'я на#
селення від шкідливих наслідків промислового та
сільськогосподарського виробництва, радіоактивно#
го впливу тощо.

Екологічна політика може бути реалізована як че#
рез виконання спеціально розроблених екологічних
планів дій або програм, так і інтегруванням екологічних
вимог та пріоритетів у секторальні стратегії, програми
розвитку або плани дій, конкретні проекти.

Основні заходи державної екологічної політики
здійснюються на регіональному рівні. Чинне українсь#
ке законодавство наділяє місцеві та регіональні орга#
ни державної виконавчої влади, а також органи місце#
вого самоврядування вкрай важливими функціями та
повноваженнями у сфері охорони природи. Досить
згадати ст.13 Конституції України, згідно з якою "зем#
ля, її надра та атмосферне повітря, водні та інші при#
родні ресурси, які знаходяться в межах території Ук#
раїни… є об'єктами права власності українського на#
роду. Від імені українського народу права власника
здійснюють органи державної влади та органи місце#
вого самоврядування в межах визначених цією Консти#
туцією" [6].

Закон України "Про охорону навколишнього
природного середовища" від 25 червня 1991 р. №
1264#ХП (з доповненнями, прийнятими до 2004 р.)
[2], стаття 16 "Управління в галузі охорони навко#
лишнього природного середовища" твердить: "Уп#
равління охороною навколишнього природного се#
редовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій
спостереження, дослідження, екологічної експерти#
зи, контролю, прогнозування,  програмування,
інформування та іншої виконавчо#розпорядчої
діяльності".

Модель розвитку регіонів та депресивних тери#
торій в Україні, що закладена у Концепції держав#
ної регіональної політики, має на меті: запровадити
стимулювання регіональних органів влади за ефек#
тивність використання як державних ресурсів, так і
коштів місцевих бюджетів; скоординувати діяльність
центральних і місцевих органів влади у вирішенні
проблем регіонального розвитку; сформулювати
принципи визначення територій, яким надається ста#
тус депресивних, вказати порядок надання такого
статусу, визначити інструменти державної та регіо#
нальної підтримки розвитку цих територій; визначи#
ти фінансові механізми стимулювання регіонально#
го розвитку в умовах жорстких бюджетних обмежень
[7].

Найбільші можливості для формування регіональ#
ної екологічної політики згідно з чинним законодав#
ством мають місцеві ради. Відповідно до статті 26 За#
кону України "Про місцеве самоврядування" [1], до
виняткових повноважень ради належать: затверджен#
ня програм соціально#економічного та культурного
розвитку відповідних адміністративно#територіаль#
них одиниць, цільових програм з інших питань місце#
вого самоврядування, в тому числі екологічних, вирі#
шення питань регулювання земельних відносин, вста#
новлення розмірів плати за користування природни#
ми ресурсами, що є у власності відповідних територ#
іальних громад; вирішення відповідно до закону пи#
тань про надання дозволу на спеціальне використан#
ня природних ресурсів місцевого значення, а також
про скасування такого дозволу; прийняття рішень про
організацію територій і об'єктів природно#заповідно#
го фонду місцевого значення та інших територій, що
підлягають особливій охороні; внесення пропозицій
до відповідних державних органів щодо оголошення
природних та інших об'єктів, що мають екологічну,
історичну, культурну цінність, які охороняються за#
коном.

Відповідно до ст. 13, 16, 21 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації", обласна державна ад#
міністрація здійснює контроль за використанням при#
родних ресурсів на своїй території, координує діяльність
територіальних органів та Центральних органів держав#
ної виконавчої влади, що здійснюють управління при#
родними ресурсами, розробляють та реалізують регіо#
нальні екологічні програми [3].

З наведеного аналізу функцій і повноважень місце#
вих органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування видно, що управління у сфері збере#
ження біологічного і ландшафтного різноманіття не
може бути ефективним через дублювання функцій міс#
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цевих державних адміністрацій і територіальних органів
міністерств і відомств, котрі виконують функції управл#
іння тими чи іншими видами природних ресурсів, дуб#
лювання функцій органів державної виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування. Така невизначеність
і дублювання суттєво знижують рівень відповідальності
за прийняті рішення щодо використання ресурсів рос#
линного і тваринного світу.

В умовах загострення економічних проблем нашої
держави у деяких управлінців в такій ситуації виникає
спокуса вирішити сьогоднішні економічні проблеми за
рахунок завтрашніх екологічних.

Уряд України має намір поліпшити регіональний
рівень державної політики. У Програмі Кабінету
Міністрів "Назустріч людям" пропонується низка
кроків у цьому напрямі. Уряд ставить своїм завдан#
ням надання місцевим органам влади адекватних
інструментів впливу на регіональний розвиток. З
цією метою передбачається: чітке розмежування
функцій між центральними, регіональними і місце#
вими органами влади стосовно питань бюджету,
власності, державної влади та механізму надання
суспільних послуг; децентралізація та розмежуван#
ня повноважень між центральними і місцевими орга#
нами виконавчої влади та органами місцевого само#
врядування щодо надання публічних послуг, розши#
рення прав і посилення відповідальності цих органів
за розв'язання соціально#економічних проблем роз#
витку регіонів, запровадження прозорого механіз#
му контролю, у тому числі громадського, на кожно#
му рівні управління [8].

Важливим кроком має стати створення ефектив#
ної системи державного управління природокористу#
ванням і природоохоронною діяльністю, що відпові#
дає досвіду розвинених країн з ринковою економі#
кою. Утворено Державну екологічну інспекцію, служ#
бу екологічного контролю на державному кордоні
(разом із інспекціями охорони Чорного та Азовсько#
го морів), Головну державну інспекцію з нагляду за
ядерною безпекою та інспекцію з радіаційної безпе#
ки, які забезпечують контрольну функцію. Створено
головне управління національних природних парків і
заповідної справи разом із мережею відповідних
об'єктів.

Міністерство екології та природних ресурсів Украї#
ни посідає провідне місце в системі державних органів
управління природокористуванням і охороною довкі#
лля. Воно є центральним органом державної виконав#
чої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України,
створеним для реалізації державної політики в галузі
охорони навколишнього природного середовища, ра#
ціонального використання й відтворення природних
ресурсів, захисту населення та довкілля від негатив#
ного впливу господарської діяльності шляхом регулю#
вання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на
об'єктах усіх форм власності. Екологічна політика в
Україні здійснюється у складній економічній ситуації.
Дедалі частіше порушується питання еколого#економ#
ічної кризи, вихід з якої не можна знайти традиційни#
ми методами управління через адміністративно#правові
важелі. Подолати екологічну кризу можна лише тоді,
коли поряд з економічною здійснюватиметься й еко#

логічна реформа, коли в усі ланки економічної рефор#
ми будуть упроваджені екологічні вимоги, а захист
природи сприйматиметься як можливість подальшого
нарощування економічної могутності держави. По#
трібне нове екологічне мислення, яке включає еколо#
гізацію економіки. Природні ресурси слід розглядати
як національні економічні ресурси, що використову#
ються у виробництві. І вони мають відповідну вартість,
яку необхідно компенсувати. Такий підхід держави
дозволить збалансувати політику використання та
відтворення природних ресурсів.

За умов проведення реформ, зокрема екологічних,
принципово новим повинно стати місце і роль Міністер#
ства екології та природних ресурсів України, на яке було
покладено стратегію забезпечення екологічної безпе#
ки та конституційного права кожного громадянина жити
в екологічно чистому середовищі. Міністерство висту#
пало за розробку цілісного пакету екологічних законів
України. Міністерство докладало значних зусиль до
розв'язання пріоритетних екологічних проблем. Одним
із таких шляхів стали розробка і реалізація цільових
програм і проектів з екології.

В умовах, коли в країні багато екологічних проблем,
а ресурси для їх розв'язання обмежені, одним із голов#
них завдань екологічної політики є визначення та реал#
ізація пріоритетів.

Завдання екологічної політики на найближчий час
матимуть подвійну спрямованість. По#перше, вдоско#
налення на інституційному та технологічному рівнях ма#
ють перебороти негативні тенденції розвитку вироб#
ничого комплексу, враховуючи необхідність значного
зменшення ресурсо# та енерговитрат. По#друге, необ#
хідно забезпечити таку систему управління й техноло#
гічної підтримки, яка б не давала можливості посилю#
вати техногенний тиск на довкілля тоді, коли вироб#
ництво подолає кризу та почне ритмічно функціонува#
ти.

Основою сталого розвитку є паритетність відносин
"людина#господарство#природа". Україна заявила про
свій намір перейти до сталого розвитку, при якому за#
безпечується збалансоване вирішення соціально#еконо#
мічних завдань, проблем збереження сприятливого ста#
ну довкілля та природно#ресурсного потенціалу, щоб
задовольнити життєві потреби нинішніх і майбутніх по#
колінь.

За роки незалежності в Україні стали чинними: комп#
лексна програма реалізації рішень Всесвітнього саммі#
ту в Йоганнесбурзі; парламентські слухання про стан
виконання та ефективність природоохоронного законо#
давства в Україні (2003 р.); основні напрями державної
екологічної політики; послання Президента "Європейсь#
кий вибір"; розробка системного Екологічного кодексу
України.

Аналізуючи систему управління, необхідно пам'ята#
ти принаймні три речі: одним із завдань екологічних
органів є інтегрування екологічних пріоритетів у сек#
торні та територіальні програми розвитку; міністерство
екології значно більшою мірою, порівняно з іншими
інституціями національного рівня, має опікуватися
міжнародними проблемами і стосунками. Зрозуміло, що
забруднення не визначають державних кордонів. Деякі
екологічні проблеми мають двосторонній характер, інші
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мають глобальний вимір; на відміну від переважної
більшості інших державних інституцій природоохоронні
органи перебувають у полі постійної, інколи упередже#
ної уваги численних неурядових екологічних організацій
та широких кіл громадськості, стурбованих станом на#
вколишнього природного середовища [10].

Сучасна екологічна політика розробляється та впро#
ваджується в напружених політичних умовах, в яких
різноманітні політичні цілі та інтереси відомств часто
призводять до конфліктів між окремими суб'єктами сус#
пільства. Трапляються ситуації, коли надзвичайно важ#
ко знайти політичний консенсус між екологічними орга#
нами та природокористувачами, інтереси яких часто
лобіюються відповідними відомствами та місцевими
владними і неурядовими структурами. Зокрема, це сто#
сується питань використання природних ресурсів
спільного користування, розподілу економічних зисків
та витрат, відповідальності за майбутні екологічні на#
слідки тієї чи іншої діяльності (або бездіяльності) тощо.

Надмірна концентрація екологічно небезпечних ви#
робництв, застаріле та неефективне природоохоронне
обладнання на завершальних стадіях технологічних лан#
цюгів, ненадійність технічних систем і низька кваліфі#
кація кадрів на підприємствах підвищеного екологічно#
го ризику, врешті#решт проблеми гарантування еколог#
ічної безпеки конверсії — усе це може стати причиною
соціального та політичного напруження як у національ#
ному, так і в міжнародному масштабах.

У глобальному масштабі негативні наслідки антро#
погенного впливу на екологію настільки значні, що при#
звели до всесвітньої кризи. Вітчизняні фахівці підкрес#
люють, що її проявом є зміни, які загрожують життю
людини і негативно впливають на розвиток суспільства,
генетичний фонд, недостатню енергетичну, мінерально#
сировинну та продовольчу забезпеченість, демографічні
процеси, забруднення довкілля токсичними відходами
тощо [5].

Надмірна концентрація екологічно небезпечних ви#
робництв, застаріле та неефективне природоохоронне
обладнання на завершальних стадіях технологічних лан#
цюгів, ненадійність технічних систем і низька кваліфі#
кація кадрів на підприємствах підвищеного екологічно#
го ризику, врешті#решт проблеми гарантування еколог#
ічної безпеки конверсії — усе це може стати причиною
соціального та політичного напруження як у національ#
ному, так і в міжнародному масштабах.

ВИСНОВКИ
Виходячи з аналізу сучасного стану регіональ#

ної екологічної політики в Україні, встановлено, що
незважаючи на те, що за останні роки антропоген#
ний тиск на довкілля суттєво зменшився, а забруд#
нення повітряного та водного середовища знизило#
ся, ці позитивні зрушення зумовлені переважно три#
валою економічною кризою, значним спадом ви#
робництва. Безумовно, заходи щодо вдосконален#
ня державної системи управління навколишнім се#
редовищем, вжиті протягом останніх років, відігра#
ли й продовжують відігравати прогресивну роль. Але
в основі позитивних змін у стані довкілля все ще до#
мінують фактори, які відображають об'єктивну еко#
номічну ситуацію.

У регіонах України ще не сформувалася система
екологічного управління в її європейській цілісності дер#
жавного, громадського і корпоративного (бізнесового)
екологічного менеджменту. Нині домінує державна си#
стема управління у галузі охорони навколишнього при#
родного середовища. Держава фактично "монополізу#
вала" екологічну відповідальність, що призвело до по#
слаблення відповідальності природокористувачів —
суб'єктів господарювання та власників землі і основних
фондів.

Розвиток державної екологічної політики на най#
ближчий час матиме подвійну спрямованість. По#пер#
ше, вдосконалення на інституційному та технологіч#
ному рівнях мають перебороти негативні тенденції
розвитку виробничого комплексу в бік зменшення
ресурсо# та енерговитрат. По#друге, забезпечення
системи управління і технологічної підтримки, яка
унеможливить посилення техногенного тиску на дов#
кілля у перспективі піднесення промислового вироб#
ництва.
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