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SOCIAL PARTNERSHIP AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY
AT THE REGIONAL LEVEL

У статті розглянуто особливості соціального партнерства як інструменту реалізації екологічної пол�
ітики на регіональному рівні. Обгрунтовано, що екологічна політика — це комплекс засобів і заходів,
спрямованих суспільством і державою на охорону та оздоровлення довкілля, ефективне поєднання при�
родокористування і природоохорони та забезпечення нормальної життєдіяльності громадян шляхом
впровадження екосистемного підходу у всі напрямки соціально�економічного розвитку України. Дове�
дено, що реалізація екологічної політики на регіональному рівні залежить від специфіки регіону (тери�
торії), наявності природних ресурсів, суб'єктів господарювання (підприємства промисловості), ефек�
тивності діяльності регіональних органів державного управління, розвиненості громадянського су�
спільства (рівень активності громадських екоорганізацій локального і загальнонаціонального рівня),
ступеня екологічної свідомості і системи екологічної освіти. Визначено, що соціальне партнерство в
сфері реалізації регіональної екологічної політики виступає як взаємодія державних органів управлін�
ня в сфері екології, органів місцевого самоврядування, бізнес�корпорацій, інституцій громадянського
суспільства з метою забезпечення екологічної безпеки регіону і задоволення екологічних потреб насе�
лення. Соціальне партнерство як інструмент реалізації регіональної екологічної політики виступає як
взаємодія державних органів управління в сфері екології, органів місцевого самоврядування, бізнес�
корпорацій, інституцій громадянського суспільства з метою забезпечення екологічної безпеки регіону
і задоволення екологічних потреб населення. Реалізація екологічної політики залежить від повноцінної
взаємодії різних соціальних суб'єктів, зацікавлених у сталому розвитку регіону та знаходить своє вира�
ження у міжсекторному соціальному партнерстві.

 Ефективність соціального партнерства в сфері екологічної політики зумовлена такими чинниками:
1) узгодженість нормативно�правової бази; 2) налагоджена інформаційно�комунікаційна взаємодія
суб'єктів соціального партнерства; 3) високий рівень екологічної свідомості і громадської активності
населення.

The article deals with the features of social partnership as a tool for implementation of environmental policy
at the regional level. It is substantiated that ecological policy is a complex of means and measures directed by
society and the state for protection and improvement of the environment, effective combination of nature
management and nature protection and maintenance of normal life of citizens by introduction of ecosystem
approach in all directions of socio�economic development of Ukraine.  It is proved that the implementation of
environmental policy at the regional level depends on the specificity of the region (territory), availability of
natural resources, economic entities (industrial enterprises), the effectiveness of the activity of regional public
administration, the development of civil society (the level of activity of public eco�organizations of local and
national level), the degree of environmental awareness and the environmental eco�education system.
Therefore, the effectiveness of environmental policy implementation depends on the full interaction of different
social actors interested in the sustainable development of the region — state bodies in the field of ecology,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

У сучасних умовах глобальних екологічних загроз

постає нагальна необхідність формування ефективної

державної екологічної політики, що потребує залучен�

ня до співпраці соціальних суб'єктів усіх секторів су�

спільства: державного, приватно�комерційного і гро�

мадського. В контексті становлення України як соціаль�

ної держави, реформування системи державного управ�

ління важливою проблемою постає сталий розвиток ре�

гіонів, який неможливий без урахування екологічно�без�

пекової складової. Тому актуальним є питання розроб�

лення ефективних механізмів та інструментів реалізації

регіональної екологічної політики, серед яких особли�

ве місце посідає соціальне партнерство як міжсекторна

взаємодія органів державного і місцевого управління в

сфері екології, регіональних бізнес�структур і екологі�

чних громадських організацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам, становленню та дослідженню еколо�

гічної політики в Україні присвячено роботи відомих на�

уковців та фахівців, таких як Л. Амджадін, О. Васюта,

О. Веклич, Д. Ветвицький, Т. Галушкіна, В. Дьомкін,

Н. Зіновчук, Г. Козирєв, В. Крук, Н. Маєвська, В. Марти�

ненко, С. Марова, Л. Мельник, Є. Сенюшкін, І. Синяке�

вич, М. Шапочка, В. Шевчук, Л. Якушенко, Л. Яценко.

Соціальне партнерство як науковий феномен взаємодії

є предметом вивчення багатьох зарубіжних та вітчиз�

няних соціологів, політологів і науковців державного уп�

равління. Проблеми соціального партнерства розгляда�

ють як закордонні дослідники: В. Сімон, Е. Дюркгейм,

Л. Ерхард, Р. Дарендорф, Ф. Тейлор, Е. Мейо, так і

вітчизняні, які досить активно й плідно працюють у за�

значеному напрямі: Н. Балабанова, О. Доронін, І. Дуб�

ровський, В. Жуков, Б. Ільченко, А. Колодій, О. Крутій,

Б. Кухта, О. Куценко, О. Мірошниченко, Д. Неліпа,

Н. Нижник, Л. Пашко, О. Попов, А. Сіленко, В. Скураті�

вський та інші. Актуальним залишається проблема соці�

ального партнерства в контексті екологічного розвитку

регіонів.

local authorities, regional business structures, public organizations, members of the territorial community,
which is expressed. in cross�sectoral social partnership. It is determined that social partnership in the field of
implementation of regional environmental policy acts as an interaction of state bodies in the field of ecology,
local self�government, business corporations, institutions of civil society in order to ensure the environmental
security of the region and meet the environmental needs of the population. Social partnership as a tool for the
implementation of regional environmental policy acts as an interaction of public authorities in the field of
ecology, local governments, business corporations, civil society institutions in order to ensure the
environmental security of the region and meet the environmental needs of the population. The implementation
of environmental policy depends on the full interaction of different social actors interested in the sustainable
development of the region and is reflected in the cross�sectoral social partnership.The effectiveness of social
partnership in the field of environmental policy is due to the following factors: 1) consistency of the legal
framework; 2) well�established information and communication interaction between the subjects of social
partnership; 3) high level of environmental awareness and public activity of the population.

Ключові слова: державне управління, екологія, екологічна політика, міжсекторне соціальне партнер�

ство, корпоративна екологічна відповідальність, громадські організації.

Key words: public administration, ecology, environmental policy, intersectoral social partnership, corporate

environmental responsibility, public organizations.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей соціаль�

ного партнерства як інструменту реалізації екологічної

політики на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасній теорії і практиці державного управління

існує багато наукових дефініцій поняття "екологічна

політика". Зупинимося лише на деяких. О. Калашник

визначає екологічну політику як організаційну та регу�

лятивно�контрольну діяльність суспільства і держави,

спрямовану на охорону, невиснажливе використання та

відтворення природних ресурсів, оздоровлення дов�

кілля, ефективне поєднання функцій природокористу�

вання та охорони природи, забезпечення норм еколо�

гічної безпеки [8]. З іншого боку, Ю. Боковикова і Н. Ко�

валь вважають, що державна екологічна політика — це,

насамперед, "система законодавчо визначених цілей та

заходів органів державної влади на всіх рівнях та в усіх

сферах суспільного життя щодо забезпечення раціо�

нального екологічно безпечного господарювання, ви�

сокоефективного збалансованого природокористуван�

ня, створення сприятливих умов для забезпечення здо�

ров'я людини, збереження й відтворення навколишнь�

ого природного середовища та природно�ресурсного

потенціалу країни" [3, с. 7]. На думку Д. Ветвицького,

екологічну політику можна представити як систему цілей

і дій органів державної влади та управління, спрямова�

них на забезпечення екологічної безпеки держави і за�

доволення екологічних потреб населення [4]. Водно�

час з урахуванням світового досвіду здійснення дер�

жавної екологічної політики, автор робить висновок,

що державна екологічна політика — це комплекс за�

собів і заходів, спрямованих суспільством і державою

на охорону та оздоровлення довкілля, ефективне по�

єднання природокористування і природоохорони та за�

безпечення нормальної життєдіяльності громадян,

який має два виміри, зокрема, нормативний і регуля�

ційний.

В Українському законодавстві державна екологіч�

на політика визначається як "система специфічних полі�
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тичних, економічних, юридичних та інших заходів, що

вживаються державою для управління екологічною си�

туацією, забезпечення раціонального використання при�

родних ресурсів на території України та забезпечення

гармонійного, динамічно збалансованого розвитку еко�

номіки, суспільства, природи" [13, с. 12], а в прийнято�

му Законі України "Про основні засади (стратегії) дер�

жавної екологічної політики України на період до

2030 року" метою екологічної політики є досягнення за�

довільного стану навколишнього середовища шляхом

впровадження екосистемного підходу у всі напрями со�

ціально�економічного розвитку України з метою забез�

печення конституційного права кожного громадянина

України на безпечне навколишнє середовище, впровад�

ження збалансованого природокористування, збере�

ження і відтворення природних екосистем [7].

Згідно з Законом, основними засадами державної

екологічної політики є: 1) збереження такого стану

кліматичної системи, який унеможливить підвищення

ризиків для здоров'я та благополуччя людей і навколиш�

нього природного середовища; 2) досягнення Україною

Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на

Саміті Організації Об'єднаних Націй зі сталого розвит�

ку у 2015 році; 3) сприяння збалансованому (сталому)

розвитку шляхом досягнення збалансованості складо�

вих розвитку (економічної, екологічної, соціальної),

орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого)

розвитку; 4) інтегрування екологічних вимог під час роз�

роблення і затвердження документів державного пла�

нування, галузевого (секторального), регіонального та

місцевого розвитку та у процесі прийняття рішень про

провадження планованої діяльності об'єктів, які можуть

мати значний вплив на довкілля; 5) міжсекторальне парт�

нерство та залучення заінтересованих сторін; 6) запо�

бігання виникненню надзвичайних ситуацій природно�

го і техногенного характеру, що передбачає аналіз і про�

гнозування екологічних ризиків, які грунтуються на ре�

зультатах стратегічної екологічної оцінки, оцінки впли�

ву на довкілля, а також комплексного моніторингу ста�

ну навколишнього природного середовища; 7) забез�

печення екологічної безпеки і підтримання екологічної

рівноваги на території України, підвищення рівня еко�

логічної безпеки в зоні відчуження; 8) забезпечення

невідворотності відповідальності за порушення приро�

доохоронного законодавства; 9) застосування прин�

ципів перестороги, превентивності (запобігання), пріо�

ритетності усунення джерел шкоди довкіллю, "забруд�

нювач платить"; 10) відповідальність органів виконавч�

ої влади та органів місцевого самоврядування за до�

ступність, своєчасність і достовірність екологічної

інформації; 11) стимулювання державою вітчизняних

суб'єктів господарювання, які здійснюють скорочення

викидів парникових газів, зниження показників енерго�

та ресурсоємності, модернізацію виробництва, спрямо�

вану на зменшення негативного впливу на навколишнє

природне середовище, у тому числі вдосконалення си�

стеми екологічного податку за забруднення довкілля та

платежів за використання природних ресурсів; 12) упро�

вадження новітніх засобів і форм комунікацій та ефек�

тивної інформаційної політики у сфері охорони навко�

лишнього природного середовища [7].

У цьому законі особливого значення набуває регіо�

нальна специфіка у реалізації державної екологічної

політики, що знаходить своє відображення у форму�

ванні певної регіональної екологічної політики. Як за�

значають М. Андрієнко і В. Шако, "регіональна екологіч�

на політика держави є органічною складовою національ�

ної екологічної політики. Від вирішення регіональних

екологічних проблем значною мірою залежить со�

ціально�економічна стабільність в Україні. В умовах де�

централізації управління та підвищення ролі соціально�

економічного розвитку регіонів особливої актуальності

набуває управління охороною довкілля, раціональне

використанням природних ресурсів та безпека життє�

діяльності люди. Державна екологічна політика на регі�

ональному рівні здійснюється за допомогою механізмів,

спрямованих на стимулювання розвитку регіонів, які

спираються переважно на регулятивне екологічне на�

ціональне й міжнародне законодавство, стандарти і

норми" [1, с. 51]. Слід зазначити, що реалізація еколо�

гічної політики на регіональному рівні залежить від спе�

цифіки регіону (території), наявності природних ре�

сурсів, суб'єктів господарювання (підприємства промис�

ловості), ефективності діяльності регіональних органів

державного управління, розвиненості громадянського

суспільства (рівень активності громадських екооргані�

зацій локального і загальнонаціонального рівня), сту�

пеня екологічної свідомості і системи екологічної осві�

ти, що є виразом такого інструменту як екологічна ко�

мунікація. А отже, ефективність реалізації екологічної

політики залежить від повноцінної взаємодії різних со�

ціальних суб'єктів, зацікавлених в сталому розвитку ре�

гіону — державних органів управління в сфері екології,

органів місцевого самоврядування, регіональних бізнес�

структур, громадських організацій, членів територіаль�

ної громади, що знаходить своє вираження у міжсек�

торному соціальному партнерстві.

Розглянемо сутність соціального партнерства. Так,

у сучасній науці простежуються два основні принципові

підходи до трактування соціального партнерства. Один

з підходів передбачає розуміння соціального партнер�

ства в концептуальному зрізі як соціальну взаємодію

між різними секторами суспільства. Інший підхід, інстру�

ментальний, виявляє сутність соціального партнерства

через соціальну взаємодію соціальних суб'єктів в певній

сфері життєдіяльності соціуму.

У сучасних наукових дослідженнях соціальне парт�

нерство як категорія характеризується багатоаспектні�

стю, різносторонністю та широтою розуміння й тракту�

вання. Соціальне партнерство трактується у вузькому і

широкому сенсах. Виходячи з цього виділяють дві гру�

пи досліджень, які відображають дві моделі соціально�

го партнерства: тред�юніоністську і міжсекторну. Тред�

юніоністська модель (модель "трипартизму") соціаль�

ного партнерства є механізмом взаємин між державни�

ми органами, працедавцями і профспілками; міжсектор�

на модель соціального партнерства виступає специфіч�

ним типом суспільних відносин між різними соціальни�

ми групами, шарами, спільнотами і владними структу�

рами, а якщо точніше — як модель взаємодії трьох сек�

торів суспільства: влади (держави), бізнесу і грома�

дянського суспільства.

Однією з соціологічних дефініції соціального парт�

нерства в моделі "трипартизму" можна вважати визна�

чення, надане В. Міхєєвим: "Соціальне партнерство —

це система відносин його основних суб'єктів і інститутів

з приводу стану, умов, змісту і форм діяльності різних

соціально�професійних груп, спільнот і прошарків [11,

с. 24].

Н. Піроженко розширює розуміння змісту соціаль�

ного партнерства з суто економічного до соціально�

політичного. Тобто соціальне партнерство є елементом
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соціальної системи, який спрямований на реалізацію

принципів демократії. Інакше кажучи, соціальне парт�

нерство сприяє здійсненню ефективної соціальної взає�

модії у структурній триєдності, що існує у певній сфері.

У ній відповідно зароджуються, трансформуються і

діють особливі типи діяльності, що обумовлюють, легі�

тимізують, інституціоналізують ту чи іншу площину соці�

ального партнерства. Н. Піроженко свідомо не викори�

стовує загальновизнані поняття при характеристиці со�

ціального партнерства: "сторона", "двохстороннє",

"трьохстороннє", "багатостороннє" в сферах соціаль�

ної або економічної  взаємодії.  Науковець розширює

зміст терміну "соціальне партнерство", семантично до�

повнюючи його поняттями "сектор", "міжсекторне парт�

нерство" [12, с. 9—10].

Таким чином, у широкому сенсі соціальне партнер�

ство виступає як міжсекторна взаємодія держави, гро�

мадянського суспільства і соціально відповідального

бізнесу. Ця концепція розглядає як суб'єктів партнер�

ства три основні сектори суспільства — владу, бізнес і

некомерційні організації, а як предмет партнерства —

весь спектр соціальних проблем. Отже, в межах науко�

вої рефлексії соціальне партнерство розуміється як

міжсекторна взаємодія між представниками двох або

трьох секторів. Такої  ж думки дотримується у своїх

наукових пошуках і В. Якимець, який також акцентує

увагу на синергетичності, яка виникає під час поєднан�

ня різних ресурсів з боку різних секторів (некомерцій�

ного сектору, бізнесу, держави) під час розв'язання

різних  соціальних  у межах соціального партнерства [16,

с. 15].

Серед нових наукових підходів до розуміння міжсек�

торного партнества відзначити мережевий і управлінсь�

кий (менеджерський) підходи. Так, останніми роками в

літературі робляться спроби розробити мережевий

підхід до оцінки сутності міжсекторного соціального

партнерства, де в якості базового елемента розгля�

дається наявність особливої соціальної мережі. Наприк�

лад, А. Ловкова вважає, що "міжсекторне партнерство

є взаємовигідною співпрацею органів місцевого само�

врядування, бізнесу і громадських організацій, що спря�

мована на підвищення якості життя місцевої громади і

забезпечує синергетичний ефект від об'єднання ре�

сурсів різних акторів і активізації раніше прихованих

ресурсів місцевої громади" [10, с. 9].

Управлінський, або менеджерський, підхід міжсек�

торного соціального партнерства визначає соціальне

партнерство як сукупність взаємозв'язаних і збудова�

них в певній послідовності методів рішення соціальних

проблем шляхом реалізації контактів між інститутами,

що сформувалися в ході людської діяльності в різних її

областях [15, с. 31].

У зарубіжній літературі міжсекторне соціальне парт�

нерство найчастіше трактується як співпраця між уря�

довими організаціями, корпораціями бізнесу і некомер�

ційними організаціями, метою якого є досягнення

стійкого розвитку території. Наприклад, М. Уорнер і

П. Грінер пропонують наступне визначення міжсектор�

ного соціального партнерства: союз між сторонами, що

представляють уряд, бізнес, громадянське суспільство,

в якому стратегічно об'єднуються ресурси і здібності

кожної із сторін і яке засноване на принципах розділен�

ня ризиків, витрат і загальної вигоди [5, с. 30]. Одно�

часно в працях зарубіжних авторів про міжсекторне со�

ціальне партнерство йдеться як про нову структуру су�

спільства, яка починає організовуватися і відповідати на

соціальні проблеми і питання. Так, С. Ваддок розгля�

дає партнерство як зобов'язання корпорації або групи

корпорацій працювати з організаціями з різних еко�

номічних секторів (урядового або некомерційного) [18,

с. 17—23].

З погляду М. Джоргенсена, міжсекторне соціальне

партнерство нині просувається як безпрограшна модель

високого потенціалу, в якій співпраця між трьома сек�

торами суспільства збільшує можливості вирішення на�

сущних проблем і робить важливий внесок у розвиток

громадянського суспільства, а також вигідна іншим

партнерам співпраці [17, с. 354—365].

Таким чином, у вітчизняній і зарубіжній літературі

міжсекторне соціальне партнерство розглядається: по�

перше, як безперервний процес взаємовигідної спів�

праці, що постійно розвивається, між державою, бізне�

сом, і некомерційними організаціями. Кожний з учас�

ників цієї співпраці має свої інтереси і одержує в ході

реалізації свою користь, а не діє в альтруїстичних цілях;

по�друге, міжсекторне соціальне партнерство поступо�

во розвивається не просто в "суму" векторів взаємодії

його членів, але на певному етапі воно переростає в аб�

солютно іншу якість, складаючи, врешті�решт, функ�

ціональну основу повноцінного громадянського суспіль�

ства.

Отже, соціальне партнерство в сфері реалізації ре�

гіональної екологічної політики — це взаємодія держав�

них органів управління в сфері екології, органів місце�

вого самоврядування, бізнес�корпорацій, інституцій гро�

мадянського суспільства з метою забезпечення еколо�

гічної безпеки регіону і задоволення екологічних потреб

населення на основі принципів соціальної справедли�

вості, субсидіарності і солідарності.

Розглянемо ключові напрями взаємодії і позиції

суб'єктів міжсекторного соціального партнерства як

інструмента реалізації екологічної політики в регіоні.

Суб'єктами державного сектору соціального парт�

нерства, який найбільше відповідає за реалізацію еко�

логічної політики, є: центральні органи державного

управління в сфері екології (зокрема, Міністерство енер�

гетики та захисту довкілля), органи місцевого самовря�

дування, державні екологічні інспекції всіх рівнів, орга�

ни відомчого управління та контролю, органи спеціалі�

зованого функціонального управління (Міністерство

охорони здоров'я України, Державна служба України з

надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ

України, Державна санітарно�епідеміологічна служба

України та ін.); органи спеціалізованого управління з ви�

користанням окремих видів ресурсів (Державна служ�

ба геології та надр України, Державне агентство з зе�

мельних ресурсів України, Державне агентство водних

ресурсів України, Державна служба гірничого нагляду

та промислової безпеки України, Державне агентство

лісових ресурсів України.

У просторі партнерської взаємодії державний сек�

тор застосовує наступні інструменти: 1) інформування

та комунікація — сприятимуть підвищенню рівня обізна�

ності громадськості про діяльність органів виконавчої

влади у сфері охорони навколишнього природного се�

редовища;  до живої природи; 2) стратегічна екологіч�

на оцінка та оцінка впливу на довкілля; 3) системи еко�

логічного управління, екологічний аудит, екологічна

сертифікація та маркування продукції; 4) екологічний

облік; 5) технічне регулювання та облік у сфері охоро�

ни навколишнього природного середовища, приро�

докористування та забезпечення екологічної безпеки;
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6) законодавство України у сфері охорони навколиш�

нього природного середовища, яке адаптоване до за�

конодавства Європейського Союзу; 7) освіта в інтере�

сах збалансованого (сталого) розвитку; 8) економічні

та фінансові механізми; 9) комплексний моніторинг ста�

ну навколишнього природного середовища і нагляд

(контроль) у сфері охорони навколишнього природно�

го середовища, раціонального використання, відтворен�

ня і охорони природних ресурсів; 10) міжнародне

співробітництво у сфері охорони навколишнього при�

родного середовища та забезпечення екологічної без�

пеки [7].

Іншим суб'єктом соціального партнерства в реалі�

зації регіональної екологічної політики є бізнес�струк�

тури, великі промислові підприємства, що виступають,

з одного боку, як головні забруднювачі регіональних

екосистем, а з іншого — відіграють провідну роль у фор�

муванні соціальної та екологічної політики, реалізації

соціальних екологічних програм, створенні благодійних

фондів тощо. Концепцією, яка відображає діяльність

бізнес�структур в екологічній сфері, є концепція со�

ціальної та екологічної відповідальності бізнесу. Соці�

альна відповідальність великого бізнесу, як зазначає

І. Соболєва, на сьогодні реалізується через соціальні

програми, що є основою моделі соціальної політики [14,

с. 90—102]. Європейська комісія спробувала дати прак�

тикам таке керівництво: "Корпоративна соціальна відпо�

відальність є по суті концепцією, згідно з якою компанії

добровільно вирішують зробити свій внесок у поліпшен�

ня суспільства і навколишнього середовища" [9, с. 918].

Невід'ємним складником корпоративної соціальної

відповідальності є охорона навколишнього природно�

го середовища, раціональне використання природних

ресурсів, створення відповідних умов екологічної без�

пеки підприємств та життєдіяльності людини. Саме еко�

логічна безпека діяльності підприємства є певним інди�

катором його корпоративної соціальної відповідаль�

ності.

Основні елементи екологічної корпоративної відпо�

відальності, шо входять у простір соціального партнер�

ства в сфері реалізації регіональної екологіної політи�

ки: 1) запровадження корпоративної екологічної по�

літики, що передбачає дотримання екологічного законо�

давства, відкриту екологічну політику, систему еколо�

гічних принципів та стандартів; 2) екологічний аудит, який

допомагає визначити пріоритетні напрями екологічної

політики організації; передбачає оцінювання впливу

діяльності організації на навколишнє природне середо�

вище; 3) залучення працівників до екологічних ініціатив,

тобто організації виховують екологічну відповідальність

працівників через аспекти екологічної етики; 4) еко�

логічність постачальників, що передбачає використан�

ня екологічно безпечної сировини та матеріалів, виго�

товлених за природозберігаючими технологіями; 5) ви�

робництво екологічно чистих товарів шляхом викорис�

тання для їх виготовлення екологічно чистих матеріалів,

застосування інноваційних технологій переробки

відходів, використання технологій замкнутих циклів

тощо [6, с. 36].

Посиленню екологічної корпоративної відповідаль�

ності підприємств у регіоні сприятиме відкрита і прозо�

ра співпраця з органами державного управління і місце�

вого самоврядування у сфері екологічної безпеки.

У світовій практиці все більшого поширення набу�

ває співпраця бізнесу з благодійними фондами і орга�

нізаціями як інституціями громадянського суспільства,

які працюють на певній території і мають можливість ви�

являти соціальні пріоритети і реалізувати соціальні еко�

логічні програми. Громадські організації мають інфор�

мацію про реальний стан довкілля і доводять цю інфор�

мацію до урядовців. Громадські організації можуть

істотно впливати на свідомість населення, створюючи

умови для реалізації державної екологічної політики. В

той же час, екологічний громадський рух відображає

основні тенденції соціально�економічного розвитку,

реалії екологічних проблем, спричинених насамперед

діяльністю людини.

У контексті управлінської діяльності в галузі охоро�

ни навколишнього природного середовища громадська

участь дає змогу враховувати екологічні чинники в про�

цесі планування, мінімізувати соціальні та політичні ри�

зики при прийнятті та реалізації управлінських рішень,

корегувати програми і плани органів влади відповідно до

інтересів чи потреб громади, залучаючи її до процесу ух�

валення управлінських рішень щодо впливу на довкілля

та наслідків від цієї діяльності. Для впровадження про�

грамно�цільового принципу ефективного функціонуван�

ня регіональних систем екологічного управління (само�

врядування і державних) розробляються, приймаються і

реалізуються місцеві та інші територіальні комплексні

екологічні програми з участю громадськості. Порядок

розробки регіональних екологічних програм регламен�

тується місцевими органами влади [2, с. 134]. Отже, міцна

система участі громадськості має позитивні моменти для

влади, оскільки на практиці підвищується якість процесу

прийняття рішень, так само, як і якість виконання зако�

ну. Необхідно, щоб між органами державного управлін�

ня та громадськістю встановлювалися відносини, які

грунтуються на взаємодовірі.

ВИСНОВКИ
Соціальне партнерство як інструмент реалізації регі�

ональної екологічної політики виступає як  взаємодія дер�

жавних органів управління в сфері екології, органів місце�

вого самоврядування, бізнес�корпорацій, інституцій гро�

мадянського суспільства з метою забезпечення екологі�

чної безпеки регіону і задоволення екологічних потреб

населення. Ефективність соціального партнерства в сфері

екологічної політики зумовлена такими чинниками: 1) уз�

годженість нормативно�правової бази; 2) налагоджена

інформаційно�комунікаційна взаємодія суб'єктів соціаль�

ного партнерства; 3) високий рівень екологічної свідо�

мості і громадської активності населення.

Перспективним напрямом подальших досліджень є

виявлення причин низької ефективності взаємодії

суб'єктів екологічної політики в регіоні.
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