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ESSENCE AND FEATURES OF FORMATION OF STATE ENVIRONMENTAL POLICY 
AT REGIONAL LEVEL 

 
Досліджено теоретичні засади формування й функціонування екологічної політики на 
регіональному рівні. Визначено основні цілі державної екологічної політики. Розглянуто 
зміст і структуру екологічної політики на рівні регіону.Визначено основні функції 
екологічної політики на рівні регіону. 
Визначено загальносвітові принципи процесу вироблення екологічної політики на рівні 
регіону, а саме: узгодження цілей економічного розвитку та охорони природи; розробка 
заходів раціонального використання природних ресурсів; впровадження у виробництво 
екологічно безпечної техніки і технологій. 
Встановлено, що для ефективного функціонування екологічної політики на рівні регіону 
необхідно: сприяти розвитку послуг екологічного консалтингу та екологічного 
підприємництва; вдосконалювати процес управління цією галуззю на основі реалізації в 
регіоні нових ефективних інноваційних підходів, спрямованих на стабільний соціально-
економічний розвиток регіону; розробляти та реалізовувати довгострокової стратегії 
економічного розвитку регіону з обов’язковим урахуванням в даній стратегії механізмів, 
спрямованих на вдосконалення системи управління природокористуванням та 
міжгалузевого впливу на екологічну ситуацію в регіоні. 
 
In today’s conditions, there is a high degree of risk of large-scale emergencies of different nature in 
Ukraine. This demonstrates the need for a new perspective on environmental policy at the regional 
level. It is the regional level that has to become a priority in this area; the area of nature 
management and ecology has its natural differences in the territories. The region should specify 
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these provisions for specific sites and regional ecological systems. Theoretical foundations of the 
formation and functioning of environmental policy at the regional level are investigated. The main 
goals of the state environmental policy are defined, namely: environmental consciousness, 
environmental values, environmental education; sustainable development and balanced use of 
natural resources; environmental requirements in all areas; reducing environmental risks and 
preserving the environment; good environmental governance. 
The content and structure of environmental policy at the regional level are examined. The main 
functions of environmental policy at the regional level are defined, namely: regulation of the use of 
natural resources of local importance; introduction of the economic mechanism of environmental 
management; monitoring and accounting of environmental objects and pollution; conducting state 
environmental expertise; exercising state control over compliance with environmental legislation; 
development of programs for implementation of environmental measures, definition and 
implementation of investment policy. 
The general principles of the environmental policy-making process at the regional level have been 
determined, namely: harmonization of the goals of economic development and nature protection; 
development of measures for rational use of natural resources; introduction into production of 
environmentally friendly machinery and technologies. 
It is researched that the development of environmental policy allows to prioritize the development 
of the region in the field of environmental protection and environmental management and to 
concentrate the efforts of the management system on solving specific problems that may arise in the 
course of the implementation of investment projects and increase the region's performance in this 
field. 
It is established that for the effective functioning of environmental policy at the regional level it is 
necessary to:promote the development of environmental consulting services and environmental 
entrepreneurship; to improve the process of management of this industry on the basis of 
implementation in the region of new effective innovative approaches aimed at stable socio-
economic development of the region; to develop and implement a long-term strategy for the 
economic development of the region, with due consideration in this strategy of mechanisms aimed 
at improving the system of environmental management and inter-sectoral impact on the 
environmental situation in the region. 
 
Ключові слова: державна екологічна політика; навколишнє середовище; екологічна 
політика на рівні регіону; система регіону; екологічна безпека регіону. 
 
Key words: state environmental policy; environment; environmental policy at the regional 
level;system of the region; ecological security of the region. 

 
 
Постановка проблеми 
В сучасних умовах на територіях України зберігається високий ступінь ризику виникнення 

великомасштабних надзвичайних ситуацій різного характеру. Це свідчить про необхідністьнового погляду на 
екологічну політикуна рівні регіону. Саме регіональний рівень повинен стати пріоритетним в цьому 
напрямку.Регіон повинен конкретизувати ці положення для певних об’єктів і регіональних екологічних систем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Розробці проблематики, пов’язаної з формуванням екологічної політики присвячено ряд наукових 

праць відомих українських та зарубіжних вчених, зокремаМ. Андрієнка, О. Балацького, М. Долішнього, 
О. Костильова, З. Мирзиханової, В. Міщенка, М. Хвесика та інших. Проте, незважаючи на певний науковий 
рівень досліджень у сфері екологічної політики, їх регіональний аспект потребує суттєвого поглиблення та 
удосконалення. Економічною наукою поки що не розроблена цілісна методична база формування програмного 
та інституціонального забезпечення екологічної політики на рівні регіону та запровадження в практику нових 
форм її активізації. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в розкритті сутності поняття державної екологічної 
політики на регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В сучасних умовах мета державної екологічної політики спрямована на збереження та відновлення 

екосистеми всієї території України. Це, в свою чергу, необхідно для гармонічного існування живої та неживої 



природи, досягнення рівноваги використання природних ресурсів, їх відновлення та розвитку суспільства, а 
також гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя та здоров’я населення [1, с. 2]. 
Уряд України чітко визначив основні цілі державної екологічної політики, а саме: екологічну свідомість, 
екологічні цінності, екологічну освіту; сталий розвиток і збалансоване використання природних ресурсів; 
екологічні вимоги в усі сфери; зниження екологічних ризиків та збереження довкілля; належне екологічне 
врядування [2, с. 1]. 

Існує ряд визначень екологічної політики. Різні автори по-різному тлумачать сутність поняття 
“екологічна політика”. Серед різноманіття використовуваних термінів відзначимо лише деякі (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Еволюція наукових поглядів на сутність поняття  “екологічної політики” 
Науковці Основні теоретичні положення 

А. Ендрес система заходів, спрямованих на забезпечення якості навколишнього 
середовища, відтворення природних ресурсів і створення відповідних 
екологічних умов для життя населення 

Д. Маркович свідома й підтримана діяльність, яка регулює відношення суспільства до 
природи з метою захисту і розвитку довкілля 

В. Сахаєв, 
В. Шевчук 

розробка пріоритетів на перспективу з урахуванням здоров’я населення і 
збільшення тривалості життя, відтворення рослинного і тваринного світу, 
збереження екологічного, генетичного і матеріального базису, природної, 
історичної спадщини і культури 

О. Костильов задекларовані цілі, пріоритети, принципи розвитку території, узгоджені з 
екологічними, економічними, соціальними процесами і спрямовані на 
забезпечення екологічної безпеки регіону 

М. Реймерс соціально-економічна політика, в тому числі міжнародна, побудована на 
розумінні виграшів і недоліків, пов’язаних з екологічним станом території 
країни та природних ресурсів, що знаходяться на цій території 

Екологічний 
енциклопедичний 
словник 

система заходів, пов’язаних з цілеспрямованим впливом суспільства на природу 
з метою попередження, мінімізації або ліквідації негативних для людини і 
природи наслідків такого впливу 

Джерело сформовано автором на основі: [3; 4; 5; 6; 7; 8] 
 
Недоліком наведених визначень є те, що в них система дій щодо забезпечення екологічної безпеки 

розглянута в абстрактному вигляді. Вона ізольовано від розуміння політики як цілеспрямованої діяльності 
органів державної влади за допомогою методів, що забезпечують реалізацію суспільних інтересів. Таким 
чином, екологічну політику можна представити як систему цілей і дій органів державної влади та управління, 
яка спрямована на забезпечення екологічної безпеки держави і задоволення екологічних потреб населення [9, 
с. 55]. 

В сучасних умовах все частіше виникає потреба регіоналізації екологічної політики. Це пояснюється 
значною екологічною диверсифікацією території України та особливостями соціально-економічних процесів у 
регіонах. 

Екологічна політика на рівні регіону є органічною складовою державної екологічної політики. Вона 
відрізняється надзвичайно складною структурною організацією. Ця структурна організація визначається 
законами та іншими нормативними актами, прийнятими в установленому порядку з метою реструктуризації та 
зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище до екологічно допустимого рівня, охорони та 
відтворення природних ресурсів.Широке використання і розмитість змістовного наповнення терміна 
пояснюється тим, що в нього вкладають самі різні поняття, що стосуються політики, регіональної специфіки та 
екології. Аналіз наукових робіт з проблеми розробки екологічної політики свідчить про неналежне 
опрацювання питання на регіональному рівні. Існує ряд регіональних концепцій і проектів формування 
екологічної політики на рівні регіону. У них розглядаються окремі підходи до розуміння її сутності, змісту і 
структури, визначено основні пріоритети вирішення проблем. У більшості випадків рекомендації з розробки 
екологічної політики на рівні регіону орієнтовані на вирішення питань управління природокористуванням і 
охороною навколишнього середовища [10, с. 77].Стратегічні завдання екологічної політики на рівні регіону 
повинні відповідати національним інтересам. Оскільки державна екологічна політика України декларує 
пріоритет вирішення питань охорони навколишнього середовища в розробці та прийнятті економічних і 
політичних рішень, підтримки екологічної безпеки держави. Тому формування екологічної політики на рівні 
регіону є невід’ємною ланкою загальної концептуальної парадигми держави таскладовою регіональної 
політики. Більш того, саме регіональний рівень є пріоритетним у формуванні нового погляду на зміст і 
механізми реалізації державної екологічної політики, оскільки і структура природокористування, і природні 
параметри, допускають і регламентують господарський розвиток, а також необхідність збереження геосистем 
мають тут свої природні відмінності. 

Екологічна політика на рівні регіону – це розгалужена система механізмів, норм і правил, що 
визначають специфіку і пріоритети регіонального розвитку в контексті національної екологічної доктрини, 



мають на меті забезпечення охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних 
ресурсів, екологічної комфортності середовища для проживання населення та враховують цінність екологічних 
ресурсів при вирішенні політичних, соціальних і економічних завдань.До функцій такої політики 
належать:регулювання використання природних ресурсів місцевого значення;упровадження економічного 
механізмуприродокористуваннята проведення державної екологічної експертизи;здійснення моніторингу та 
обліку об’єктів природокористування і забруднення довкілля;здійснення державного контролю за дотриманням 
природоохоронного законодавства;розробка програм упровадження природоохоронних заходів, визначення та 
реалізація інвестиційної політики;інформування населення та зацікавлених підприємств, установ, організацій з 
екологічнихпитань[11, с. 205]. 

Таким чином, завданням регіональної політики є розроблення загальної стратегії й тактики 
узгодженого розвитку суб’єктів господарювання в інтересах прогресу всіх сторін регіонального життя й регіону 
в цілому та реалізація розроблених стратегії і тактики через свої особливі інститути та за допомогою 
специфічних методів. 

Виходячи з цього,на нашу думку, екологічну політику на рівні регіону можна трактувати, як 
задекларовані цілі, пріоритети, принципи розвитку території, узгоджених з екологічними, 
економічними,соціальними процесами та спрямовані на забезпечення екологічної безпеки регіону. 

В процесі формування екологічної політики на рівні регіону існують загальносвітові принципи. Ці 
принципи були сформульованіна конференції в Ріо-де-Жанейро в 1992 році. Основні з них виглядають 
наступним чином: узгодження цілей економічного розвитку та охорони природи; розробка заходів 
раціонального використання природних ресурсів; впровадження у виробництво екологічно безпечної техніки та 
технологій[12, с. 132]. 

Однією з головних причин погіршення екологічного стану довкілля в Україні є неефективне управління 
природокористуванням та природоохоронною діяльністю; відсутність єдиної послідовної державної 
екологічної політики; відсутність запровадження принципів раціонального природокористування та мінімізації 
негативного впливу на екологічні об’єкти при здійсненні антропогенної діяльності на регіональному рівні. 
Тому особливого значення на загальнодержавному та регіональному рівнях набуває питання своєчасного 
виявлення екологічних проблем, а також визначення шляхів їх запобігання та подолання. 

При формуванні екологічної політики на рівні регіону,доцільно, орієнтуватися на вирішення 
проблем,що виникають при реалізації стратегій соціально-економічного розвитку регіону.Розробка екологічної 
політики дозволяє розставити пріоритети розвитку регіону в області охорони навколишнього середовища 
іприродокористуванні та сконцентруватизусилля системи управління на вирішенні конкретних проблем, які 
можуть виникати впроцесі реалізації інвестиційних проектів і підвищити показники регіону в данійсфері. 
Основним засобом досягнення ефективної екологічної політики є правильний вибір регіональних механізмів 
управління цим процесом і механізми реалізації цієї політики. Оптимальний вибір механізмів реалізації 
екологічної політики рівнірегіону дозволяє підвищити ефективність заходів, що реалізуються в регіоні, і оцінку 
їх результативності.Для ефективного функціонування екологічної політикина рівні регіону 
необхідно:реформувати інституціональну базу охорони навколишнього середовища й управління природними 
ресурсами;розробляти та реалізовувати програми, спрямовані на розвиток в регіоні систем екологічного 
менеджменту та аудиту, оцінки та попередження екологічних ризиків;сприяти розвитку послуг екологічного 
консалтингу та екологічного підприємництва; вдосконалювати процес управління цією галуззю на основі 
реалізації в регіоні нових ефективних інноваційних підходів, спрямованих на стабільний соціально-
економічний розвиток регіону; розробляти та реалізовувати довгострокової стратегії економічного розвитку 
регіону з обов’язковим урахуванням в даній стратегії механізмів, спрямованих на вдосконалення системи 
управління природокористуванням та міжгалузевого впливу на екологічну ситуацію в регіоні;постійно 
впроваджувати політику запобігання забрудненням та оздоровлення довкілля у масштабі як держави, так і 
окремих регіонів [12, с. 134; 13, с. 6]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, екологічна політика на рівні регіону повинна підтримуватися на національному рівні 

через зміцнення і вдосконалення законодавчої та нормативної бази екологічного менеджменту, 
розробкинаціональних стратегій, програм і планів. Процес формування екологічної політики на рівні регіону 
має передувати роботою по виявленню проблем у даній області, аналізу ефективності та достатності існуючої 
системи управління природокористуванням, виявлення перспектив та ранжирування екологічних проблем в 
регіоні. 

 
Література. 
1. Про Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року // Закон України 

від 31.03.2010 №6250.URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4TM00A.html(дата звернення 
20.10.2019). 

2. Національна екологічна політика. 2019. URL: https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-
politika.html(дата звернення 20.10.2019). 

3. Эндрес А. Экономика окружающей среды / пер. с нем. К.: Лыбидь, 1995. 168 с. 
4. Маркович Д.Ж. Социальная екологія / пер. с сербского. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1997. 

437 с. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4TM00A.html
https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html


5. Сахаєв В.Г. Економіка природокористування: пошуки і перспективи // Природний камертон. Серія: 
Природа. Людина. Суспільство.2003. №1. С. 24–26. 

6. Костылев А.А. Особенности формирования экологической политики региона // Вестн. Тамбов. ун-та. 
Серия: Гуманитарные науки. Экономика. 2010. Вып. 1(81). С. 130–135. 

7. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-справочник. М.: 
Просвещение, 1992. 400 с. 

8. Экологический энциклопедический словарь / под ред. В.И. Данилова-Данильяна. М.: Ноосфера, 
1999. 930 с. 

9. Регіональна політика: методологія, методика, практика / Ін-т регіональних досліджень НАН України; 
редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній. Львів, 2001. 700 с. 

10. Мирзеханова З.Г. Региональная экологическая политика: содержание и индикаторы реализации 
отдельных направлений // Вестник ДВО РАН. 2014. № 3. С. 77–84. 

11. Химинець В.А. Регіональна еколого-економічна політика як інституційна передумова забезпечення 
сталого розвитку // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2015.Вип. 2(4). 
Ч. 1. С. 204–208. 

12. Костылев А.А. Особенности формирования экологической политики региона // Вестник ТГУ, 
Серия: Гуманитарные науки. Экономика. вып. 1(81), 2010. С. 130–135. 

13. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року // Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р. URL:https://www.kmu.gov.ua/npas/95215363(дата 
звернення 20.10.2019). 

 
References. 
1. The Verkhovna Rada of Ukraine ,(2010), The Law of Ukraine “On the Strategy of National Environmental 

Policy of Ukraine for the period up to 2020”, available at: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4TM00A.html(Accessed 20 October 2019). 

2. Ministry of energy and environment protection of Ukraine (2019), “National environmental policy”, 
available at: https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html (Accessed 20 October 2019). 

3. Enders, A. (1995), Ekonomika okrujaiushei sredu [Environmental economics], Lybyd', Kyiv, Ukraine. 
4. Markovich, D.J. (1997), Socialnaia ekologiia [Social ecology], Grew up. University of Friendship of 

Peoples, Moscow, Russia. 
5. Sahaev, V.G. (2003), “Economy of nature-koristuvannya: poshuki і perspectives”, Pryrodnyi kamerton, 

Seriia: Pryroda. Liudyna. Suspil'stvo, vol.1, pp.24–26. 
6. Kostylov, A.A. (2010), “Features of the formation of the environmental policy of the region”, Vestnik 

Tambovskogo universiteta, Seriia: Gumanitarnye nauki. Economika, vol.1(81), pp. 130–135. 
7. Reiymers, N.F. (1992), Ohrana prirody i okrujaiusheyi cheloveka sredy [Protection of nature and human 

environment], Education, Moscow, Russia. 
8. Danilov-Danilian, V.I. (1999),Ekologicheskiyi enciklopedicheskiyi slovar [Environmental Encyclopedic 

Dictionary], Noosphere, Moscow, Russia. 
9.  Dolishniyi. M.I. (2001), Regionalna politika: metodologiia, metodyka, praktyka [Regional policy: 

methodology, methodology, practice], Lviv, Ukraine. 
10. Mirzehanova, Z.G. (2014), “Regional environmental policy: content and indicators for the implementation 

of certain areas”, Vestnik DVO RAN, vol. 3, pp. 77–84. 
11. Hymynec, V.A. (2015), “The regional environmental and political policy of the institute before changing 

the security of the steel”, Naukovyi visnyk Mukachivskogo derjavnjgo universytetu, Seriya: Economska, vol. 2(4), no.1, 
pp. 204–208. 

12. Kostylov, A.A. (2010), “Features of the formation of the environmental policy of the region”, Vestnik 
NGU, Seriia: Gumanitarnye nauki. Economika, vol. 1(81), pp. 130–135. 

13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution “The concept of national environmental policy of 
Ukraine for the period until 2020”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/95215363 (Accessed 20 October 2019). 

 
Стаття надійшла до редакції 20.11.2019 р. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/95215363
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4TM00A.html
https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
https://www.kmu.gov.ua/npas/95215363

