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работы является обоснование теоретических и методических основ и разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию экономических методов 
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SUMMARY 

On thediploma project (master'sthesis) on thetopic :  

«Improving state environmental management at the regional level» 

 

Graduate work is to analyze the international experience of environmental 

regulation, including economic instruments and methods of environmental 

management, and the possibility of its application to improve the current system of 

environmental management activities in Ukraine. Graduate work connected with 

environmental management techniques used in developed countries, including 

economic instruments of environmental management. I summarize the experience of the 

state environmental management in such countries as the USA, Japan, the UK and other 

countries around the world. I analyze the environmental programs and the legal 

framework for the environmental protection. I considered environmental taxes 

applicable in the European Union. In the current economic mechanism system of 

Ukraine mechanisms of financing environmental protection and preferential taxation do 

not function. Therefore, to improve the current system of environmental taxation of 

Ukraine, we should establish environmental activity taxes on environmentally harmful 

production and consumption of goods, introduce preferential loans and elaborate. The 

definition and contentof the concept "state regulation of nature management" – is 

complex multi-levelsystem (dependent on the external environment) that has input, 

output and complexinterconnection between elements/subsystems that are its 

constituents. It is a productof human activity, dynamic and usually constant, but some 

of its elements orsubsystems may betemporary. Improvement of approaches to 

assessing the status offoreign and domestic legislation in the field of state policy on 

nature management inthe context of national security based on a comprehensive 

analysis of socio-political, legal,environmental, economic, demographic , mentally-

motivational and other factors thatdetermine the criteria for its functioning and 

development. The scientific work consists of anintroduction, threesections, a 

conclusionand a listofreferences. Theworkvolumeis 126pages, 8 tablesand 2 drawings. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Основні показники техногенного навантаження на 

навколишнє природне середовище та витрати на природоохоронні заходи в 

Україні свідчать про погіршення стану довкілля, як життєво важливого 

середовища для існування людини та складової частини національної безпеки 

країни. Така ситуація пов’язана, насамперед, із структурними деформаціями 

галузей економіки України, за яких впродовж тривалого часу перевага надавалася 

розвитку сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних, галузей 

промисловості. Тому, ці чинники, а також відсутність необхідних обсягів 

інвестицій для оновлення технологій та здійснення природоохоронних заходів, 

спричинили незадовільний стан довкілля. Як наслідок, ризик виникнення 

надзвичайних ситуацій в Україні значно вищий, ніж у розвинутих країнах, 

зокрема країнах Європейського Союзу. Необхідність забезпечення охорони 

довкілля та більш ефективного використання природних ресурсів була 

задекларована, як пріоритет, у ряді офіційних документів. Проте, наголос на 

соціально-економічні реформи в країні призвів до послаблення екологічної 

політики та інституцій, дієвості контролю за дотриманням екологічних вимог, 

сповільнення необхідних змін у законодавстві. Ці фактори обумовили істотне 

зниження ефективності системи управління в сфері реалізації екологічної 

політики на державному та регіональному рівнях. Інституційна неузгодженість в 

розподілі повноважень й відповідальності, дублювання окремих функцій 

ускладнили координацію й погодженість дій в сфері охорони довкілля та, 

відповідно, не забезпечили необхідний рівень інтеграції управління економікою з 

екологічним управлінням на окремій території. Як система, екологічна політика 

включає в себе такі елементи: принципи, пріоритети, цілі, суб’єкти, об’єкти, 

механізми реалізації, інструменти тощо. Вищевикладене дає підстави зазначити, 

що державна екологічна політика – це складова політики держави, що відображає 

сукупність її цілей і завдань у сфері екології, які формуються політичною 

системою держави відповідно до її соціального призначення і реалізуються нею за 



допомогою певних механізмів. Державну екологічну політику можна також 

визначити як діяльність органів державної влади, орієнтовану на формування та 

розвиток екологічного виробництва/споживання та екологічної культури 

життєдіяльності людини. З огляду на це, екологічна політика піддається впливу 

таких факторів, як: темпи розвитку виробництва, економічна та соціальна 

стабільності, рівень екологічної культури населення, забезпечення фахівцями, 

масштаби природокористування. Таким чином, процес формування та реалізації 

екологічної політики відбувається за участю самих природокористувачів або 

суб’єктів екологічної політики. 

Модернізація механізмів реалізації регіональної екологічної політики у 

напряму їх демократизації має базуватися на принципі раціонального та 

збалансованого (за критерієм кінцевого еколого-економічного ефекту) поєднання 

державних і ринкових, адміністративних та економічних механізмів і важелів 

регулювання екологічних відносин, природокористування та природоохоронної 

діяльності на регіональному рівні. Метою регіонального екологічного управління 

є створення таких умов діяльності підприємств, установ, організацій, щоб вони 

були змушені займатися природоохоронною діяльністю або були матеріально 

зацікавлені у реалізації заходів у цій сфері. Тому для покращення соціально-

економічного розвитку регіону необхідно створити надійний ефективний 

механізм збереження збалансованості темпів економічного зростання і мінімізації 

негативної дії на природне середовище, послаблення впливу виробництва і 

споживання на довкілля. При цьому не допускати перевищення рівня забруднення 

щоб не викликати небажані наслідки в системі. Одним з пріоритетних напрямків 

розвитку регіонів є охорона довкілля, раціональне використання природних 

ресурсів, безпека життєдіяльності людини в поєднанні з економічним зростанням. 

Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних і методичних 

засад та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення економічних 

методів управління природоохоронною діяльністю і раціональним 

природокористуванням в Україні на державному та регіональному рівнях. 



Для досягнення встановленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

- проаналізувати соціально-економічні аспекти формування та реалізації 

екологічної політики, економічних методів екологічної модернізації; 

- визначити сучасний стан охорони довкілля в Україні та результативність 

державної екологічної політики в сучасних умовах; 

- надати оцінку інституційних проблем державного управління 

збалансованого розвитку України; 

- обґрунтувати концептуальні засади стратегії формування та реалізації 

державного управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем в 

Україні; 

- проаналізувати інтеграцію екологічної політики в регіоні ЄЕК ООН;  

- запропонувати напрями вдосконалення організаційно-економічного 

механізму державного управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних 

систем в Україні.; 

Об'єктом дослідження є аналіз сучасного стану функціонування охорони 

навколишнього природного середовища та пошук шляхів вдосконалення 

управління на державному та регіональному рівнях. 

Предметом дослідження є формування та реалізації державного управління 

у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем в Україні.. 

Методи дослідження. Методологічну основу цієї дослідницької роботи 

становлять загальнонаукові та спеціальні методи пізнання (формально-логічний, 

узагальнення, системно-функціональний, дедуктивний, вибірки, системно-

структурного аналізу тощо) і фундаментальні положення теорії державного 

управління, а також гуманітарних, економічних і соціальних наук. Практичне 

значення одержаних результатів дослідження полягає в можливості їх 

застосування під час формування та реалізації державної соціально орієнтованої 

економічної й екологічної політики. 

У процесі написання магістерської роботи проаналізовано стан наукових 

досліджень щодо визначення поняття «соціально-еколого-економічні системи», 



розкрито зміст механізму формування державного управління такими системами з 

позиції безпеки, а також виявлено особливості функціонування цього механізму в 

Україні й за кордоном. Проаналізовано сучасний екологічний стан України, 

визначено результативність державної екологічної політики, охарактеризовано її 

проблеми з позиції соціальної зорієнтованості та ризикобезпечності, у тому числі 

на регіональному рівні. Запропоновано концептуальні засади стратегії 

вдосконалення державного управління у сфері безпеки соціально-еколого-

економічних систем України, зокрема його правове й організаційно-

методологічне забезпечення, а також напрями вдосконалення такого управління 

на регіональному рівні. 

Наукова новизна. Основний науковий результат магістерської роботи 

полягає в комплексному науковому дослідженні феномену становлення державної 

екологічної політики на регіональному рівні та механізмів її реалізації, на основі 

якого зроблено аналіз можливостей використання міжнародної практики у сфері 

управління природоохоронною діяльністю.  Найважливіші наукові положення, що 

розкривають новизну і зміст дослідження, полягають у наступному: 

проаналізовано : 

розрахунки обсягів утворення твердих побутових відходів (ТПВ) для цілей 

регіонального плану задля підвищення результативності державного управління 

поводженням з відходами, а саме удосконалення системи первинного обліку щодо 

обсягів утворення, накопичення, знешкодження та утилізації відходів на 

регіональному рівні. 

удосконалено : 

сучасні підходи до формування та реалізації державної екологічної політики на 

регіональному рівні, які зокрема мають враховувати європейські принципи 

регіональної екологічної політики і полягають у: розробленні та реалізації 

регіональних стратегій із залученням цільових індикаторів збереження екосистем 

з метою подолання сучасних тенденцій щодо їхньої деградації; забезпеченні 

сталого збалансованого розвитку. 

обґрунтовано : 



доцільність переходу до збалансованого розвитку в системі державного 

управління на етапі економічного обґрунтування, що пов’язані з 

євроінтеграційними прагненнями України та необхідністю виконання 

міжнародних зобов’язань. 

набули подальшого розвитку: 

- систематизація понятійно-категоріального апарату дослідження, зокрема 

розширено предметне поле та уточнено зміст понять «державна екологічна 

політика на регіональному рівні», «організаційний механізм реалізації державної 

екологічної політики на регіональному рівні», «правовий механізм реалізації 

державної екологічної політики на регіональному рівні», «економічний механізм 

реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні». 

- напрями удосконалення механізмів реалізації державної екологічної 

політики на регіональному рівні, суть яких зводиться, з одного боку, до 

активнішої співпраці органів місцевого самоврядування, 

підприємств,громадських організацій тощо, спрямованої на зменшення 

забруднення довкілля, що має стати пріоритетом у вдосконаленні механізмів 

реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні, а з другого боку 

– до запозичення світового досвіду, що дасть змогу практично захищати 

навколишнє природне середовище від забруднення; 

- обґрунтування необхідності створення регіональної інформаційної бази 

екологічних даних, яка сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної 

екологічної політики, своєчасному попередженню надзвичайних ситуацій, 

прийняттю управлінських рішень, спрямованих на забезпечення екологічного 

розвитку, формуванню екологічно орієнтованої суспільної думки, покращенню 

доступу до екологічної інформації населення. 

     - розширення та поглиблення теоретичних положень щодо формування 

стійкості економіко-екологічних систем регіону з розробкою системи 

ефективного управління природоохоронною діяльністю. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що науково 

обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення економічних методів управління 



природоохоронною діяльністю на регіональному рівні можуть бути використані 

місцевими і регіональними органами влади для розробки програм стимулювання 

природоохоронної діяльності на підприємствах та фінансування 

природоохоронних заходів. На основі розкритих закономірностей 

функціонування системи управління поводженням з відходами розроблені 

рекомендації щодо підвищення ефективності управління природоохоронною 

діяльністю на рівні регіону і держави та екологічного менеджменту. Теоретичні 

та методичні розробки дипломної роботи можуть бути використані в навчальному 

процесі при підготовці студентів, чия майбутня спеціальність буде пов'язана із 

природоохоронною діяльністю.  

Особистий внесок. Магістерська робота є самостійно виконаною працею, в 

якій викладено авторські розробки щодо вдосконалення механізмів реалізації 

державної екологічної політики на регіональному рівні. Наукові  положення, 

висновки та рекомендації, що виносяться на захист одержані автором самостійно.  

Інформаційною базою для магістерської роботи слугували:законодавчі та 

нормативні документи, монографії, наукові публікації в періодичних виданнях, 

навчально-методична література, статистичні данні. 

Структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, 3 розділів, 

висновків, списку використаної літератури. Повний обсяг тексту – 126 сторінка, в 

тому числі основного – 95 сторінок. Список використаних джерел складається із 

42 найменувань. 



ВИСНОВКИ 

У роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано вирішення 

наукової проблеми, що полягає в обґрунтуванні напрямів удосконалення 

державного управління у сфері природоохоронної діяльності , що дало змогу 

сформулювати такі висновки і пропозиції: 

 

1. Визначено теоретико-методичні засади формування та реалізації 

державного управління у сфері екологічної політики на регіональному та 

загальнодержавному рівнях, зокрема принципи, на яких воно має базуватися, а 

саме: законності; системності та комплексності; наукової 

обґрунтованості;доцільності; адекватності; ефективності; збалансованості та 

прозорості;передбачуваності; пріоритетності; екологічної спрямованості 

соціально-економічного розвитку країни; урахування громадської думки; 

невідворотності відповідальності за порушення екологічного законодавства. 

Запропоновано під «державним управлінням у сфері безпеки соціально-еколого-

економічних систем» розуміти систему законодавчо визначених цілей та заходів 

органів державної влади на всіх рівнях та у всіх сферах суспільного життя 

інституційно-правового,фінансово-економічного, організаційно-розпорядчого, 

інформаційно-просвітницького характеру щодо забезпечення раціонального 

високоефективного збалансованого природокористування, створення 

сприятливих умов для забезпечення здоров’я людини, збереження і відтворення 

навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу 

України. 

2. Розкрито зміст регіональної екологічної політики, механізми, принципи 

та функції її реалізації. Акцентовано увагу на особливостях державної екологічної 

політики на регіональному рівні, головними з яких є: розмежування повноважень 

державних і місцевих органів у галузі охорони навколишнього середовища; 

реалізація політики як у формі виконання спеціально розроблених екологічних 

планів дій або програм, так і через інтегрування екологічної складової у загальні 

програми розвитку або регіональні плани дій. 



3. Формулюючи шляхи вирішення проблем у сфері екології в умовах 

європейської інтеграції доведено пріоритетність подальшого розвитку 

міжнародного співробітництва. Визначено необхідність при вирішенні 

екологічних проблем враховувати досвід держав-членів Європейського Союзу: 

передачі повноважень з охорони довкілля регіональним та місцевим органам 

самоврядування в процесі децентралізації влади; перенесення акцентів на потребу 

регіонального саморозвитку з врахуванням інтересів регіонів і покладення 

відповідальності за їх розвиток на місцеву владу; закріплення за профільними 

міністерствами функції загального контролю і нагляду та передачі можливості 

ухвалення й виконання практичних рішень регіональними інспекціями. 

4. Акцентовано увагу на необхідності виконання зобов’язань  Україною у 

рамках Угоди про асоціацію екологічних стандартів до вимог ЄС, що дасть 

можливість наблизитися до стандартів ЄС та реально поліпшити стан довкілля у 

нашій державі. 

5. Виявлено, що сучасне державне управління у сфері реалізації екологічної 

політики за європейськими стандартами має базуватися на ефективному 

функціонуванні системи законодавства у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, спрямованого на досягнення національних пріоритетів. 

Основними вимогами до такого законодавства є його наближення до відповідних 

директив ЄС, забезпечення впровадження багатосторонніх екологічних угод, 

стороною яких є Україна, соціальна прийнятність, економічна ефективність. 

Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню відповідних економічних 

інструментів для стимулювання впровадження інноваційних екологічних 

технологій, розв’язанню екологічних проблем на місцевому рівні. Дослідження 

особливостей державної екологічної політики на регіональному рівні дало змогу 

виявити наявність розмежування повноважень державних і місцевих органів в 

галузі охорони навколишнього середовища на основі певних критеріїв, основними 

з яких є: джерела фінансування заходів по охороні довкілля; статус природних 

ресурсів (загальнодержавного або місцевого значення); масштаби впливу на 



довкілля (рівень, якому підлягає територія: місцевий регіональний, 

міжрегіональний, транснаціональний).  

6. Дослідження сучасної екологічної ситуації в Україні вказує на 

необхідність переходу до стійкого екологічно збалансованого типу розвитку 

держави та її регіонів. Екологізація має охопити всі сфери суспільної діяльності та 

галузі економіки, а головним завданням державної екологічної політики повинно 

стати таке: мінімізація антропогенного впливу на довкілля та підвищення 

відповідальності суб’єктів державної екологічної політики за недотримання 

існуючих вимог, залучення до формування та реалізації державної екологічної 

політики України підприємців, громадськості, засобів масової інформації, 

широких верств населення. 

7. Аргументовано, важливість енергетичної безпеки країни, без якої 

неможливе забезпечення сталого розвитку. Енергетична безпека в контексті 

реалізації державної екологічної безпеки передбачає досягнення економічно 

ефективного та екологічно безпечного забезпечення енергетичними ресурсами 

економіки і соціальної сфери держави, чого, знову ж таки неможливо досягти без 

співпраці з європейськими та іншими країнами світу. На шляху інтеграції до 

європейського енергетичного ринку в Україні прийнято ряд законодавчих актів, 

які передбачають державну підтримку розвитку нетрадиційних і відновлюваних 

джерел енергії. 

8. Запропоновано ознайомитися та запозичити кращі зразки досвіду з оцінки 

результатів і наслідків політики сталого розвитку на основі використання 

індикаторів, якими охоплено три напрями сталого розвитку: економічне 

зростання, соціальний розвиток та охорона довкілля. Доведено необхідність на 

етапі становлення екологічної політики використовувати економічні методи, що 

спираються на традиційний ринковий механізм, з одночасним посиленням вимог 

до дотримання природоохоронного законодавства. 

9. На основі закордонного досвіду доведено важливість, загострення 

проблеми забруднення навколишнього середовища відходами, а також 

зростаючий дефіцит енергетичних ресурсів, подальшого впровадження 



ефективного та економічно-доцільного методу переробки та отримання енергії з 

відходів – біогазу, який є ефективним шляхом боротьби з забрудненням довкілля. 

Підсумовано, що проблему відходів необхідно розглядати у рамках єдиного 

підходу до економіко-екологічних та ресурсно-технологічних аспектів як: 

економічного (розвиток вторинного ресурсокористування); екологічного 

(досягнення екологічної безпеки); соціального (забезпечення ). 

10. Доведено, що перспективні напрями вдосконалення механізмів 

реалізації державної екологічної політики полягають у запозиченні світового 

досвіду впровадження біогазових устаткувань на регіональному рівні. Зазначено, 

що співпраця органів місцевого самоврядування, підприємств, громадських 

організацій із зменшення забруднення довкілля має стати пріоритетним напрямом 

у вдосконаленні механізмів державного управління захистом довкілля. 
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