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У статті зазначено, що сучасні виклики людства потребують запровадження інноваційних

підходів сталого розвитку регіону. Акцентовано увагу, що в сучасних умовах стан довкілля

відіграє все більш вагому роль як фактор стабільного розвитку суспільства та розбудови сер-

вісної держави. Визначено напрями вдосконалення системи державного управління охороною

навколишнього середовища. Розглянуто роль еколого-економічної безпеки для розвитку сер-

вісної держави. Визначено основні принципи для розробки стратегії публічного управління за-

безпечення еколого-економічної безпеки сервісної держави. Виокремлено основні напрями

перетворень у процесі забезпечення еколого-економічної безпеки. Доведено, що головну роль

у забезпеченні еколого-економічної безпеки суспільства відведено сервісній державі. Пред-

ставлено ряд необхідних дій органів державної влади для підвищення екоголо-економічної без-

пеки сервісної держави.

The article states that modern challenges of humanity require the introduction of innovative

approaches to sustainable development of the region. After all, in recent decades, the problem of

sustainable development and ecological and economic security is seen as a key direction of economic

growth both in the region and in the state as a whole. A modern view of the methodology of the study

of this problem requires an innovative approach, since the state policy, in previous years, has caused

the crisis situation of the environment and caused significant environmental and economic problems.

There is a need for targeted state action aimed at protecting the environment. The current state of

the ecological situation in the country is becoming dangerous not only for the current, but also for

the future generations, which is contrary to the principles of sustainable development and poses a

threat to the further development of a service state. The article, accented respect, so in all the minds

of the camp, all the role of the factor of stability of development and development of service. The

directions of improvement of the system of state management of environmental protection are

defined: restructuring of industrial production, the development of the regulatory framework and

the economic mechanism of environmental protection and nature management, improvement of the

system of ecological monitoring, expansion of information support, improvement of the system of

ecological education and education, increase of public participation in solving security problems

The role of eco-economic security for rozvitku servosno ї power. Fundamentals for the development

of a strategic public service organization for eco-economic security service. Vyokremleno straight

straggling in the process of safeguarding eco-economic security. It was brought, the main role, at

the safe eco-economic security of the company, servicing powers. Presented a number of necessary

organs of state power for podvischennya eco-eco-friendly security service: implementation of state
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні десятиліття проблема сталого розвитку та

еколого-економічної безпеки розглядається як ключо-
вий напрям економічного зростання як регіону, так і дер-
жави в цілому. Сучасний погляд на методологію до-
слідження означеної проблеми потребує новаторського
підходу, адже політика держави, за попередні роки, зу-
мовила кризовий стан навколишнього природного сере-
довища та спричинила значні екологічні та й економічні
проблеми. Виникає потреба в цілеспрямованих діях дер-
жави, направлених на захист довкілля. Сучасний стан
екологічної ситуації у країні стає небезпечним не лише
для нинішнього, а більшою мірою для майбутніх поколінь,
що суперечить принципам сталого розвитку та несе заг-
розу подальшому розвитку сервісної держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам еколого-економічної безпеки присвяче-
но публікації вчених України Хромушиної Л.А., а також
зарубіжних вчених Л. Абалкина, А. Алтухова, Е. Борисен-
ко, С. Глазьєва, В. Гончарова, А. Ілларионова, Ю. Кор-
бина, А. Колосова, В. Медведєва, В. Сенчагова, А. Стра-
хова, Е. Олейникова.

Проблемам економічної безпеки на рівні регіону —
Н. Гуськова, А. Куклина, О.А. Романової, А. Скопина,
И. Саяпина, А. Татаркина.

Вивченню проблеми єдності економічної ефектив-
ності і екологічної безпеки функціонування господарсь-
ких систем присвячені фундаментальні дослідження
вчених: Э. Гирусова, А. Голуба, В. Данилова-Данилья-
на, В. Ігнатова, Ю. Израэля, Н. Реймерса, Т. Хачатуро-
ва, Н. Чепурных, А. Урсула.

Проблемам стійкості розвитку регіональних социо-
екосистем господарського природокористування при-
свячені праці С. Березнева, М. Гузева, В. Данилова-Да-
нильяна, А. Дружинина, В. Ігнатова, А. Колосова, М. Ле-
мешева, О. Ломовцевої, П. Олдака, Н. Пахомової,
К. Папенова, В. Суслова, С. Тяглова, А. Урсула, Н. Че-
пурних, І. Шабуниної.

Теоретичному осмисленню проблематики побудо-
ви сервісно-орієнтованої держави присвячено низку
наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених: О. Алі-
мова, Т. Ананьєвої, М. Барбера, В. Багдасаряна, О. Без-
сонової, М. Буткевича, О. Васильєвої, Б. Гаврилишина,
О. Ігнатенка, О. Козлової, О. Карпенка, А. Реймона,
В. Рубцова, Ю. Тихомирова та ін.

Позитивно оцінюючи здобутки вітчизняних та зару-
біжних вчених, якими опрацьовано значний масив нау-
кового знання та опубліковано чимало наукових праць,
слід зазначити, що у державно-управлінських досліджен-
нях й дотепер не вирішено ряд актуальних питань, особ-

support for regional development through the implementation of a complex of state programs;

placement of state orders for the supply of products to enterprises in the region; parity participation

in large regional investment projects; creation of a favorable national climate for the development of

the economy of the territory.

Ключові слова: публічне управління, державна влада, еколого-економічна безпека, сервісна держава,
сталий розвиток, регіон.

Key words: public administration, state power, ecological-economic security, service state, sustainable
development, region.

ливо питання забезпечення еколого-економічної безпе-
ки регіону як умови формування сервісної держави.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення науково обгрунтування

необхідності державного управління стійким розвитком
регіону в рамках еколого-економічної безпеки як умо-
ви розвитку сервісної держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За сучасних умов стан довкілля відіграє все більш

вагому роль як фактор стабільного розвитку суспіль-
ства та розбудови сервісної держави. Екологічна дивер-
сифікація території України, особливості соціально-еко-
номічних процесів у регіонах, які в історичному, природ-
ному, соціальному, економічному відношеннях є дале-
ко неоднорідними, актуалізують проблему регіонально
диференційованих підходів до управління екологічною
безпекою. У свою чергу, низька результативність ме-
ханізмів державного управління сталим екологічним
розвитком України зумовлює об'єктивну необхідність
забезпечення еколого-економічної безпеки сервісної
держави та її регіонів.

Сталий розвиток визнано на глобальному рівні як
основний напрям розвитку цивілізації ХХІ ст. та декла-
рується як новий імператив для наступного покоління,
нова сходинка розвитку на яку повинно зійти людство у
своєму поступі, що вимагає переосмислення існуючих
цінностей, кардинальної зміни світогляду, пріоритетів,
етичних і інших норм та форм раціональності [5, ст. 28].
Ідея сталого розвитку полягає в гармонійному поєднанні
розвитку економічного потенціалу з безумовним збе-
реженням навколишнього природного середовища і
його поступовим поліпшенням, яке досягається завдя-
ки проведенню екологізації усіх процесів соціально-еко-
номічного розвитку.

Забезпечення еколого-економічної безпеки є про-
грамою дій, спрямованих на досягнення намічених
цілей. Захист від екологічної небезпеки означає прове-
дення системи заходів, спрямованих на усунення або об-
меження дії факторів екологічного ризику, що призво-
дить до його зниження до прийнятного рівня.

Запобігання екологічної небезпеки являє собою
здійснення превентивної системи заходів, спрямованих
на виключення або мінімізацію ймовірності появи і дії
потенційних і наявних факторів екологічного ризику з
метою не перевищення ними прийнятного рівня.

Створити умови для забезпечення абсолютної без-
пеки не представляється можливим. Для забезпечення
безпеки, необхідно створити такі умов у системі, при
яких дія детермінованих і випадкових факторів, що вик-
ликають появу небезпеки, обмежується і в підсумку при-
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зводить до зниження небезпеки до деякого прийнятно-
го рівня. Забезпечення еколого-економічної безпеки є
комплексним завданням у державного управління.

Головною метою процесу забезпечення безпеки є пол-
іпшення стану навколишнього природного середовища і
ослаблення впливу факторів забруднення навколишньо-
го середовища на здоров'я населення [2, с. 145]. Досягти
мети безпеки можливо шляхом вдосконалення системи
державного управління охороною навколишнього сере-
довища та природокористуванням за такими напрямами:

— реструктуризація промислового виробництва,
виведення з експлуатації застарілих виробництв і устат-
кування, впровадження екологічно чистих технологій і
виробництв;

— розвиток нормативно-правової бази та економі-
чного механізму охорони навколишнього середовища і
природокористування;

— вдосконалення системи екологічного моніторин-
гу, розширення інформаційного забезпечення;

— вдосконалення системи екологічного виховання
та освіти;

— розширення участі громадськості у вирішенні про-
блем безпеки з використанням вітчизняного досвіду та
підходів, які використовують у зарубіжних країнах.

Забезпечення еколого-економічної безпеки можли-
ве також при визначенні "зони відповідальності" дер-
жави, приватних фірм і громадян у забезпеченні еконо-
мічної безпеки країни [4, с. 112]. На цьому етапі держа-
ва має бути лідером, але не єдиним суб'єктом в цій сис-
темі. Ще один напрям забезпечення еколого-економіч-
ної безпеки — розробка і оволодіння методикою ро-
боти з факторами і погрозами. Вона повинна передба-
чати своєчасне виявлення і дозвіл факторів і мініміза-
цію збитку від загроз. Реалізація можливостей щодо
забезпечення сталого розвитку території перебуває під
впливом цілої гами чинників: економічних, політичних,
психологічних, науково-технічних, соціальних.

Забезпечення еколого-економічної безпеки являє
собою складну систему численних напрямків, заходів,
методів, способів тощо, які залежно від стану регіону,
навколишнього його середовища та багатьох інших
факторів визначаються конкретно на кожній території.

При розробці стратегії державного управління за-
безпеченням еколого-економічної безпеки вважаємо за
доцільне використовувати такі принципи:

— принцип послідовного наближення до рівня абсо-
лютної безпеки. Абсолютна безпека — це вимога про
повне виключення небезпеки впливу людини на навко-
лишнє середовище. Цієї позиції дотримувалася політи-
ка безпеки в нашій країні, хоча ця концепція внутріш-
ньо суперечлива і може мати тільки віртуальний сенс.
Таке визнання недосяжності абсолютної безпеки нази-
вається ненульовим ризиком;

— принцип мінімального ризику. Він повинен у
найбільшій мірі відповідати пріоритету еколого-еколо-
гічної безпеки серед інших соціальних благ, які досяга-
ються, що вимагає значних витрат. Концепція прийнят-
ного ризику покликана визначити нижню допустиму
межу безпеки і верхню межу ризику;

— принцип державного регулювання еколого-еко-
логічної безпеки. Практична діяльність держави щодо
забезпечення своєї безпеки повинна стати одним з най-

важливіших складових елементів системи еколого-еко-
номічної безпеки;

— принцип дотримання соціально-екологічних пріо-
ритетів над економічними. Вимоги екологічної безпеки
повинні домінувати при прийнятті державних рішень з
питань регулювання розміщення виробничих потужно-
стей, визначення перспектив економічного зростання,
величини держрезервів, необхідних для запобігання і
ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій;

— принцип інтегрованого обліку еколого-економі-
чних чинників. Реалізація зазначеного принципу перед-
бачає спільний облік взаємодії людського, природно-
ресурсного чинників з державним екологічним регулю-
ванням сталого розвитку, формуванням нового рівня
екологічного мислення, переходом до еколого-еконо-
мічної парадигми та екологізації виробництва, а також
з фактором часу;

— принцип відповідальності, контролю та компен-
сації шкоди.

Нинішній стан навколишнього середовища свідчить
про його деструктивний розвиток. Сталому розвитку,
зокрема, його переходу на зазначені принципи, пови-
нен передувати адекватний розвиток системи держав-
ного управління таким розвитком, прийнято вважати
стратегічні напрями удосконалення системи управлін-
ня в розрізі складових її сталого розвитку [3, с. 46].

Процес забезпечення еколого-економічної безпеки
припускає такі основні напрями перетворень:

— екологічно збалансована структурна перебудо-
ва економіки;

— адекватний облік природних цінностей в еконо-
мічних показниках при прийнятті економічних рішень,
економічна оцінка природних ресурсів і послуг;

— розробка дієвої системи субсидування екологіч-
но збалансованого розвитку, припинення фінансуван-
ня секторів економіки, що забезпечують свої економічні
досягнення за рахунок нераціональної експлуатації та
розкрадання природних ресурсів;

— забезпечення сприятливого інвестиційного кліма-
ту для розвитку еколого-збалансованих виробництв;

— чітке визначення прав власності на природні ре-
сурси;

— створення системи податків, кредитів субсидій,
тарифів і мит, стимулюючих еколого-збалансовану
діяльність;

— вдосконалення механізмів приватизації з ураху-
ванням екологічного чинника;

— зміна експортної політики в напрямку скорочен-
ня експорту первинних природних ресурсів і збільшен-
ня експорту високотехнологічної продукції.

Ці заходи дозволять залучити екологію з її пробле-
мами в сферу діяльності держави, будуть сприяти прий-
няттю політичних і економічних рішень, спрямованих на
досягнення сталого людського розвитку.

Головна роль у забезпеченні еколого-економічної
безпеки суспільства відводиться сервісній державі. Ре-
гулююча роль сервісної держави в процесі забезпечен-
ня безпеки проявляється в активному впливі на парамет-
ри і індикатори функціонування, підтримці бажаного
режиму і динамічних станів на основі розширення ком-
плексу використовуваних засобів та інструментарію.
Цей вплив включає цілий ряд практичних дій держави.



Інвестиції: практика та досвід № 7/201990

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Перш за все, це уточнення економічних інтересів і виз-
начення пріоритетів у господарській діяльності щодо
забезпечення еколого-економічної безпеки і на основі
цього розробка основних напрямів економічної безпе-
ки; постійна робота з виявлення випадків, коли фактичні
параметри відхиляються від порогових значень, а також
розробка заходів щодо виходу з зони небезпеки; орга-
нізація роботи щодо виявлення, попередження, а в разі
необхідності — запобігання виявлених небезпек і за-
гроз. Такий підхід вирішується за допомогою методів
адміністративного і непрямого регулювання.

Вирішенні складних завдань забезпечення сталого
розвитку величезну роль відіграють Президент та Уряд,
які координують діяльність суб'єктів безпеки, ініціюють
розробку законів, вирішують проблеми фінансування
заходів щодо забезпечення економічної безпеки, органі-
зовують експертизу прийнятих рішень, виявляють і ви-
користовують заходи для забезпечення безпеки. Для
забезпечення еколого-економічної безпеки сервісної
держави необхідно добитися того, щоб економічна си-
стема держави перебувала в стані, здатному розвива-
тися в стійкому розширеному масштабі, була здатна
задовольняти реальні економічні потреби суспільства
на рівні не нижче критичної межі, забезпечувати еконо-
мічну незалежність держави, протистояти існуючим і
раптово виникають небезпекам і загрозам.

Забезпечення еколого-економічної безпеки тери-
торії неможливо без відповідної організації діяльності
територіальних органів законодавчої і виконавчої вла-
ди. Об'єктами такої діяльності повинні стати:

— виявлення загроз безпеки і факторів, здатних
впливати на сталий розвиток території;

— організація спеціальних моніторингових дослід-
жень, які припускають фактичне відстеження, аналіз і
прогнозування важливих груп еколого-економічних по-
казників-індикаторів;

— визначення порогових значень еколого-еконо-
мічної безпеки і надання їм статусу схвалених або за-
тверджених законодавчо;

— формування регіональної соціально-економічної
політики з виділенням екологічних пріоритетів та інсти-
туційних перетворень з урахуванням дотримання по-
рогових значень показників безпеки.

Підвищення еколого-економічної безпеки території
неможливе без відповідних зусиль державних органів,
роль яких може зводитися до:

— здійснення державної підтримки регіонального
розвитку через реалізацію комплексу державних про-
грам;

— розміщення державних замовлень на поставку
продукції підприємствам регіону;

— паритетної участі у великих регіональних інвес-
тиційних проектах;

— створенню сприятливого загальнодержавного
клімату для розвитку економіки території.

ВИСНОВОК
У результаті проведеного дослідження слід конста-

тувати, що глобальні проблеми людства, його подаль-
шого існування та розвитку обумовили концентрацію
зусиль світової спільноти на вирішенні питань сталого
розвитку. Сьогодні для розбудови сервісної держави

необхідна стратегія управління, яка забезпечить сталий
розвиток як окремого регіону, так і країни в цілому. У
сучасних умовах стало неминучим оновлення форм та
методів державного управління і одним із таких методі
є досягнення сталого, безпечного розвитку для цього
необхідно здійснювати пошуки шляхів ефективного
державного регулювання сталого розвитку.
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