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Вступ. В умовах трансформації суспільства особливо-
го значення набуває формування нової еколого-економічної 
політики держави, визначення її пріоритетного завдання 
в  системі ринкових відносин. Ситуація ускладнюється тим, 
що відбувається руйнування старих державних структур, а 
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правова основа та досвід формування цілісної системи ста-
лого розвитку країни практично відсутні. Тому, починаючи 
рух шляхом економічних реформ, перш за все необхідно 
дослідити та проаналізувати систему здійснення еколого-
економічної політики держави, визначити стан, у якому пе-
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ребуває сфера охорони навколишнього середовища, мож-
ливі напрями забезпечення пріоритетності її розвитку. 

Для розбудови в Україні демократичного суспільства 
та соціально орієнтованої ринкової економіки особливого 
значення набуває впровадження сучасної моделі сталого 
розвитку, яка створює передумови набуття Україною по-
вноправного членства в Європейському Союзі.

Сучасний світ характеризується швидким розви-
тком технологій, глобальною і регіональною організацією 
виробництва, погіршенням екології та глобальною зміною 
клімату і, як результат, дедалі більшою конкуренцією за ре-
сурси загалом та інвестиції, зокрема. В цій ситуації розви-
нені країни світу використовують стратегічне планування 
розвитку територій як інструмент, що допомагає підвищи-
ти ефективність реагування на зміни та адаптувати місце-
ву політику розвитку до цих динамічних умов. Стратегічне 
планування сприяє формуванню узгоджених поглядів, ви-
робленню бачення гармонійного соціально-економічного 
розвитку відповідної території, оптимальному викорис-
танню обмежених ресурсів регіону. 

Очевидно, що низька результативність уніфікованих 
механізмів регулювання стану довкілля привела до плану-
вання ефективної регіональної екологічної політики, що 
вимагає відповідного теоретичного аналізу, осмислення її 
суті та змісту, наукового обґрунтування шляхів її вдоско-
налення та механізмів реалізації.

Слід зазначити, що за період незалежності в Україні 
розроблені та впроваджуються законодавчі, економічні, ін-
ституціональні, наукові інструменти екологічної політики. 
Створено законодавчу базу у сфері охорони довкілля та ра-
ціонального природокористування, сформовано систему 
органів державного управління екологічною безпекою, за-
проваджено економічний механізм регулювання стану до-
вкілля та використання природних ресурсів, відпрацьова-
но схему фінансування природоохоронної діяльності, роз-
ширюється та поглиблюється міжнародне співробітництво 
у сфері охорони природи.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Науко-
вому дослідженню регіональних проблем екологозбалан-
сованого розвитку та впровадженню стратегічного плану-
вання на регіональному рівні присвячені роботи: О. Амо-
ші, О. Балацького, З. Варналія, А. Гальчинського, В. Гейця,  
З. Герасимчук, В. Голяна, М. Долішнього, В. Пили, Д. Сте-
ченка, Л. Чернюк, М. Чумаченка та інших. Вагомий внесок 
у становлення національної екологічної політики зробили 
наступні вчені: Б. Буркинський, Т. Галушкіна, Л. Гринів,  
Б. Данилишин, А. Качинський, В. Кравців, Л. Мельник,  
Ю. Туниця, С. Харічков, М. Хвесик, Є. Хлобистов, Л. Шос-
так та інші. 

Проте, незважаючи на певний науковий рівень до-
сліджень у сфері екологічної політики, їх регіональний ас-
пект потребує суттєвого поглиблення, удосконалення, осо-
бливості стратегічного планування на регіональному рівні 
в сучасних умовах трансформації державного управління 
та наближення його до європейських демократичних стан-
дартів потребують подальшого наукового дослідження та 
практичної модернізації.

Метою статті є розкриття особливостей стратегіч-
ного планування регіональної екологічної політики та роз-

робка практичних рекомендацій щодо його вдосконалення 
на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу. Стратегічне плану-
вання пропонується виділяти як спеціальну інституціо-
нальну функцію менеджменту, яка має бути обґрунтованою 
складовою в системі регіонального управління. Її впрова-
дження слід здійснювати шляхом встановлення певних 
правил, дій та забезпечення виконання цих правил шляхом 
введення відповідних норм і санкцій. Інституціоналізація 
стратегічного планування має виражатися в таких заходах, 
як зміна організаційної структури управління; розробка 
нормативно-методичного та аналітично-контрольного за-
безпечення.

Зарубіжний досвід стратегічного планування на ре-
гіональному рівні (зокрема, США, Канади, Великобританії, 
Франції, Ірландії, Італії) свідчить, що це систематичний 
процес, який використовується громадою для плануван-
ня свого майбутнього й результатом є документ, що веде її 
до визначених цілей. Важливий не тільки план як продукт,  
а й сам процес планування як спосіб реалізації суспільних 
потреб і потенціалу необхідних змін. 

Стратегічне планування регіонального розвитку  
розглядається як один із найбільш перспективних та ефек-
тивних механізмів реалізації довгострокової регіональної 
політики в умовах глобальної інтеграції. 

Елементами процесу стратегічного планування є 
оцін ка конкурентних переваг і недоліків регіону, а також 
можливостей та загроз щодо його подальшого розвитку. 
Відповідна територія так само, як і суб’єкти господарюван-
ня в ринковому середовищі, діють та розвиваються в умо-
вах конкуренції, змагаються за привабливість території 
для інвесторів, підвищення рівня життя мешканців тощо. 
Для досягнення цієї мети необхідно формувати й демон-
струвати переваги території, усвідомлювати, які функції 
необхідно розвивати, визначати та долати перешкоди для 
розвитку. Розгляд подібної проблематики зазвичай є осно-
вою для започаткування процесу опрацювання та впрова-
дження стратегії розвитку території.

Стратегічне планування розвитку регіону здійсню-
ється на засадах концепції сталого гармонійного розвитку, 
яка визначає, що сталий розвиток територій – це соціально, 
економічно й екологічно збалансований розвиток міських 
і сільських поселень, спрямований на формування їхнього 
економічного потенціалу, повноцінного життєвого серед-
овища для сучасного та наступних поколінь на основі ра-
ціонального використання наявних ресурсів (природних, 
трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуаль-
них тощо), технологічного переоснащення й реструктури-
зації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, 
транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, 
екологічної інфраструктур, поліпшення умов проживання, 
відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення 
біологічного різноманіття природного середовища та збе-
реження культурної та історичної спадщини [4; 6].

Закладення передумов переходу до сталого розви-
тку регіону і досягнення екологозбалансованого природо-
користування повинно бути пов’язано зі створенням умов 
щодо реалізації дієвої екологічної політики в регіоні, яка 
спрямована на зниження ресурсоємності виробництва, ра-
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ціоналізацію процесів природокористування, стабілізацію 
та поліпшення екологічної ситуації.

Розробляти стратегію управління розвитком регіону 
необхідно на ключових напрямках екологобезпечної полі-
тики, що потребує істотної адаптації існуючих у нашій кра-
їні норм і вимог до загальноєвропейських стандартів. Це 
вимагає поєднання всього позитивного, що набуто вітчиз-
няною і світовою спільнотою в сфері теоретичних, методо-
логічних, практичних основ раціоналізації використання 
природно-ресурсного потенціалу, оптимізації функціону-
вання еколого-економічної системи, збереження якості на-
вколишнього природного середовища в контексті з еколо-
гобезпечного просторового розвитку [8, 9].

Стратегічне планування – це безперервний процес, 
який складається з моніторингу виконання визначених за-
вдань та досягнення поставлених цілей, коригування стра-
тегічних пріоритетів та операційних завдань тощо. Успіх 
стратегічного планування можливий лише за умови тісної 
співпраці, узгодженості дій і координації ресурсів органами 
місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадськими 
організаціями, політичними силами, підприємцями й про-
мисловцями та консолідації зусиль всієї спільноти регіону.

Таким чином, головною метою екологічної доктрини 
регіону на довгострокову перспективу є підвищення якості 
життя населення регіону, перш за все, за рахунок поліпшен-
ня екологічних параметрів системи життєзабезпечення, 
доведення показників конкурентоспроможності продукції 
регіону до світового рівня за рахунок впровадження нових 
наукоємних, ресурсозберігаючих технологій, створення 
стабільного екологобезпечного господарсько-виробничого 
комплексу, який зможе ефективно функціонувати і розви-
ватися в нових економічних умовах [1].

Підтверджено, що сучасну політику неможливо уя-
вити без екологічної складової, а сам термін «екологічна 
політика» набув поширення на міжнародному рівні. 

Екологічна політика – це взаємодія різних еконо-
мічних, політичних і соціальних структур, що спрямо-
вана на реалізацію стратегії у сфері охорони навколиш-
нього середовища і включає наступні напрями: охорону 
довкілля, раціональне природокористування, екологіч-
ну безпеку та адекватне інституціональне середовище  
(рис. 1) [5].

Досліджено, що екологічна політика виконує на-
ступні функції: стабілізаційну, нормативно-регулювальну, 
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Рис. 1. Основні напрями екологічної політики 

інтеграційну, організаційну, ціннісно-орієнтаційну, іденти-
фікаційну, освітньо-виховну, експертно-прогностичну та 
інноваційну. 

У Законі України «Про Основні засади (страте-
гію) державної екологічної політики України на період до 
2020  року» викладені основні принципи національної еко-
логічної політики, такі як [2]: 

посилення ролі екологічного управління в сис- 
темі державного управління України з метою до-
сягнення рівності трьох складових розвитку (еко-
номічної, екологічної, соціальної), що зумовлює 
орієнтування на пріоритети сталого розвитку;
врахування екологічних наслідків під час при- 
йняття управлінських рішень та розробленні до-
кументів, які містять політичні та/або програмні 
заходи державного, галузевого (секторального), 
регіонального та місцевого розвитку;
міжсекторальне партнерство та залучення заці- 
кавлених сторін;

державна підтримка та стимулювання вітчизня- 
них суб'єктів господарювання, які здійснюють 
модернізацію виробництва, спрямовану на змен-
шення негативного впливу на навколишнє при-
родне середовище.

В Україні ще не сформувалася національна система еко-
логічного управління в її європейській системній цілісності 
державного, громадського і корпоративного (бізнесового) еко-
логічного управління. Нині домінує державна система управ-
ління у галузі охорони навколишнього природного середови-
ща, повноваження і функції якої визначені Законом України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» [4].

Держава фактично «монополізувала» екологічну 
відповідальність, що призвело до послаблення відпові-
дальності природокористувачів – суб'єктів господарю-
вання і власників землі, основних фондів. Є певні супер-
ечності між масштабами зміни власності (приватизації) 
і збереженням, домінуванням адміністративної відпові-
дальності за екологічну шкоду. Цей визначальний чинник 
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стримує процес формування національної системи еколо-
гічного управління на європейських засадах.

Специфіка сьогоднішньої ситуації полягає в тому, 
що накопичувані десятиліттями екологічні проблеми необ-
хідно вирішувати в зовсім інших політичних та економіч-
них умовах. У зв’язку з цим надзвичайно актуальними є 
еколого-економічні дослідження трансформаційних про-
цесів, наукове обґрунтування стратегії екологічної полі-
тики, розробка теоретико-методичних основ формування 
регіональних систем екологічної безпеки.

Суть та зміст екологічної політики необхідно розгля-
дати крізь призму більш широкого поняття – регіональної 
політики. Водночас, зміщуючи акценти економічних ре-
форм у регіони, держава аж ніяк не повинна знімати з себе 
відповідальність за їхній соціально-економічний та еколо-
гічний стан. Звичайно, в такому випадку виникає проблема 
пошуку компромісу між регіональними інтересами держа-
ви і місцевими інтересами регіону. Саме на балансі цих ін-
тересів і повинна ґрунтуватись регіональна політика.

Отже, потреба здійснення регіональної екологічної 
політики виникає тоді, коли в умовах диверсифікованого 
екологічного простору стає очевидною низька результатив-
ність уніфікованих механізмів регулювання стану довкілля.

Регіональна екологічна політика – це система цілей і 
дій, що реалізуються органами державної влади і місцевого 
самоврядування, спрямованих на збереження довкілля та 
забезпечення екологобезпечних умов життєдіяльності на-
селення за допомогою методів, що враховують специфіку 
територій [10].

Зміст регіональної екологічної політики розгляда-
ється в двох аспектах. Перший – це екологічна політика 
держави по відношенню до регіонів (державна регіональ-
на екологічна політика), другий – екологічна політика, яка 
здійснюється регіонами. Перша реалізується центральни-

ми органами державної влади, друга – місцевими орга-
нами влади і самоврядування. В цьому плані особливого 
значення набуває розмежування повноважень між різними 
гілками влади у сфері природокористування і охорони на-
вколишнього природного середовища. 

Компонентну структуру регіональної екологіч-
ної політики становить єдність і взаємодія п’яти струк-
турних блоків: науково-інформаційне забезпечення, 
нормативно-правові акти, виробничо-технічний потенці-
ал, організаційно-економічний механізм, екологічна куль-
тура населення. 

Науково-інформаційний блок фіксує сам факт еко-
логічного порушення, визначає його причину і пропонує 
органу управління можливі методи вирішення проблеми. 
Орган управління через відповідні нормативно-правові 
акти (рішення) вносить необхідні корективи в основні 
цілереалізуючі ланки – виробничо-технічний потенціал, 
організаційно-економічний механізм, систему формування 
екологічної культури населення.

Зазначимо, що регіональну політику потрібно роз-
глядати крізь призму конкретності інтересів, які вона реа-
лізує. Наскільки специфічними є інтереси регіонів, що відо-
бражають історичні, етнічні, природні, економічні, соціаль-
ні, культурні особливості територій, настільки конкретно 
диференційованими є інтереси держави щодо них [7].

За напрямами регіональну політику поділяють на 
соціальну, промислову, аграрну, екологічну, гуманітарну, 
науково-технічну (рис. 2).

Відповідно, деякі з цих видів політик мають кілька 
елементів, тобто самостійних напрямів регулювання важ-
ливих територіальних процесів та сфер. Наприклад, у складі 
регіональної соціальної політики можна виділити політику 
соціального захисту, житлову, демографічну, урбаністичну, 
рекреаційну, політику зайнятості. Структурними компо-
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Рис. 2. Місце екологічної політики в системі державної регіональної  політики
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нентами регіональної гуманітарної політики є національна, 
етнічна, культурна, освітня, міжконфесійна тощо. 

В цьому контексті слід вказати на домінуюче місце 
екологічної політики в системі регіональної політики, що 
пояснюється об’єктивною необхідністю екологізації всіх 
інших складових регіональної політики.

Сучасна регіональна екологічна політика повинна 
ґрунтуватись на екосистемному підході та полягати у та-
кому:

розроблення і здійснення регіональних стратегій  
із залученням цільових індикаторів збереження 
екосистем з метою подолання сучасних тенденцій 
щодо їхньої деградації;
створення комплексної регіональної інфраструк- 
тури охорони, оздоровлення і відтворення на-
вколишнього природного середовища та його 
екосистем (водокористування, землекористуван-
ня, санітарно-гігієнічна структура, системи пово-
дження з відходами тощо);
розвиток чистого виробництва, стимулювання  
екологічного підприємництва, доступність еколо-
гічної інформації;
розроблення регіональних стратегій, покликаних  
стимулювати зміну нераціональних регіональних 
структур споживання, з урахуванням місцевих 
культурних традицій.

Основні тенденції розвитку регіональної політики  
свідчать про те, що приділяється недостатньо уваги на за-
безпечення екологізації регіональної політики в умовах 
«зеленого» зростання, якісному відтворенні всіх потенці-
алів регіонів на еколого-економічних засадах, гармонізації 
геопросторових відносин між країною та регіонами, що 
потребує суттєвих змін як в контексті реформування регі-
ональної політики, так і в системі державотворення.

Отже, пріоритетними напрямами регіональної еко-
логічної політики мають стати:

повна і всеохоплююча інвентаризація джерел за- 
бруднення, оцінка екологічної надійності госпо-
дарських об’єктів і виробничих систем;
поетапне розгортання робіт щодо створення сис- 
теми екологічного моніторингу з максимальним 
використанням існуючих структур і матеріальної 
бази;
створення банків екологічної інформації, автома- 
тизація процесів її збору, обробки і аналізу;
забезпечення ефективного використання коштів  
природоохоронних фондів, налагодження опти-
мальних процедур контролю за їхньою діяльністю;
розширення мережі природоохоронних терито- 
рій різного рангу, реалізація спільних з сусідніми 
державами проектів;
формування розвинутого ринку екологічних по- 
слуг: створення аудиторських фірм, екологічних 
банків, лабораторій, введення екологічного стра-
хування тощо;
законодавчо-нормативне стимулювання залучен- 
ня бізнесу і підприємництва до вирішення еколо-
гічних проблем;
розширення і поглиблення конструктивного спів- 
робітництва з міжнародними екологічними орга-
нізаціями, європейськими країнами;

законодавчо-нормативне забезпечення економіко- 
правових відносин сторін при вирішенні конфлік-
тних ситуацій між населенням і органами влади, 
суб'єктами господарювання щодо екологічної без-
пеки прийнятих рішень і практичних дій;
здійснення заходів щодо формування екологічної  
культури населення, активізація екологічної осві-
ти і виховання, створення цивілізованих процедур 
інформування населення про стан природного се-
редовища і рівень його безпеки;
налагодження конструктивної співпраці держав- 
них та місцевих органів влади з громадськими 
екологічними рухами, політичними партіями.

Кардинальне вирішення екологічних проблем, 
пов’язане зі зменшенням забруднення довкілля і знижен-
ням негативного антропогенного впливу на нього, можли-
ве на основі впровадження новітніх мало- і безвідходних 
технологій у виробничі процеси, здійснення масштабних 
заходів по очистці і утилізації шкідливих емісій в природне 
середовище тощо. 

Висновок. Розвиток регіонів повинен здійснюватися 
в рамках єдиної системи стратегічного планування соціо-
еколого-економічного розвитку держави, що передбачає 
реалізацію взаємно погоджених дій державних органів 
управління, регіональних органів управління й органів міс-
цевого самоврядування. 

На сучасному етапі розвитку України метою держав-
ної регіональної політики повинно бути створення умов, 
що дадуть можливість регіонам повністю реалізувати на-
явний потенціал, зробити максимальний внесок у наці-
ональну економіку, здобути конкурентні переваги на зо-
внішньому ринку.

Регіональна екологічна політика як невід’ємна скла-
дова сталого розвитку потребує розв’язання проблем збе-
реження довкілля. Це передбачає вдосконалення інститу-
ційних та організаційних засад господарювання, підвищен-
ня суспільної свідомості і актуалізацію екологічних пріори-
тетів життєдіяльності, створення умов для раціонального 
використання місцевих ресурсів на всіх рівнях – від регіону 
до держави.
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