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ВСТУП 

Розвиток політичних та соціально-економічних процесів в Україні, 
становлення ринкових відносин, більш виразний прояв європейського 
вектору її зовнішньої політики, необхідність виконання вимог міжна-
родних актів, до яких приєдналась наша держава, ставлять на порядок 
денний питання активізації національної політики у сфері екологічної 
безпеки. Важливо і те, що в сучасних умовах якість довкілля відіграє все 
більш вагому роль як фактор забезпечення конкурентоспроможності 
економіки України на світовому ринку. 

Специфіка сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що накопичувані 
десятиліттями екологічні проблеми тепер треба вирішувати в зовсім 
інших політичних та економічних умовах. У зв’язку з цим надзвичайно 
актуальними є еколого-економічні дослідження трансформаційних 
процесів, наукове обґрунтування стратегії екологічної політики, розробка 
теоретико-методичних основ формування регіональних систем 
екологічної безпеки і т.д. 

Значна екологічна диверсифікація території України, особливості 
соціально-економічних процесів в регіонах, які в історичному, природ-
ному, соціальному, економічному відношеннях є далеко неоднорідними, 
актуалізують проблему регіонально диференційованих підходів до 
управління екологічною безпекою. Сьогодні, коли стала очевидною 
низька результативність уніфікованих механізмів регулювання стану 
довкілля, виникла об’єктивна необхідність у здійсненні ефективної 
регіональної екологічної політики, що вимагає відповідного теоретичного 
аналізу, осмислення її суті та змісту, оцінки сучасного стану. 

Екологічна політика в Україні формувалась в процесі становлення 
держави під дією як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. 
Узагальнюючи п’ятнадцятирічний досвід організації системи управління 
екологічною безпекою, можна констатувати, що екологічна політика 
поступово займає належне їй місце в управлінні суспільними процесами 
як на національному, так і регіональному рівнях. 

Серед методів реалізації екологічної політики провідну роль 
відіграють економічні інструменти, основними з яких є: збори за 
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забруднення навколишнього середовища; платежі за спеціальне 
використання природних ресурсів; платежі по відшкодуванню збитків від 
порушення природоохоронного законодавства; капітальні природо-
охоронні вкладення підприємств. 

За період незалежності економічні механізми екологічної політики 
пройшли певну еволюцію. Так, на початку 1990-х років їх основними 
цілями були: 

• формування системи екологічних обмежень для територій і еко-
систем, що передбачало встановлення обмежень (лімітів) скидів і 
викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище і 
лімітів допустимого використання (вилучення природних 
ресурсів); 

• формування системи економічного стимулювання - пільгового 
оподаткування, кредитування, екологічного страхування, застави 
природних ресурсів і т.п.; 

• формування системи фінансування природоохоронних заходів - 
спеціальних природоохоронних фондів на місцевому і респуб-
ліканському рівнях, коштів державного і місцевих бюджетів, 
власних коштів підприємств, добровільних пожертвувань. 

В середині 1990-х років вдосконалення економічного механізму 
екологічної політики здійснювалось на основі: 

а) корегування ставок екологічних платежів; 
б) вдосконалення правової і нормативної бази природокористування 

і охорони довкілля; 
в) формування нових економічних важелів екологічної політики: 
г) вдосконалення управління охороною навколишнього середовища 

на рівні центральних і регіональних органів виконавчої влади на 
основі реформування бюджетної системи і між- бюджетних 
відносин, а також подальшого розмежування природоохоронних 
функцій органів виконавчої влади; 

д) розробки стратегії сталого розвитку України. 
Друга половина 1990-х років характеризувалась підвищеною увагою 

до питань фінансування екологічної політики. Розвиток економічного 
механізму був орієнтований в основному на вдосконалення бюджетних 
відносин, розвиток системи платежів за використання природних 
ресурсів та забруднення довкілля, покращення функціонування 
спеціальних екологічних фондів. 

1996-1998 pp. ознаменувались деяким сповільненням процесів 
реформування економічних відносин в реалізації екологічної політики, 



Регіональна екологічна політика в Україні 

 

 

9

впровадження ринкових механізмів в сфері природокористування. 
Починаючи з 1999 p., коли з’явились перші ознаки економічного 

пожвавлення, активізувались роботи і в напрямку посилення екологічної 
політики. Основна увага концентрувалась на: 

• розвитку нормативно-методичного забезпечення діючої системи 
платного природокористування; 

• оцінці збитків від надзвичайних ситуацій природного і техно-
генного характеру; 

• вдосконаленні правового і соціально-економічного режиму 
функціонування зон надзвичайних екологічних ситуацій. 

Проте, істотного поліпшення екологічної ситуації не відбулось. 
Більше того, справдився наш прогноз, що з пожвавленням виробництва 
відбудеться збільшення обсягів забруднення довкілля. Практика 
підтвердила і той принциповий висновок, що екологічна складова 
трансформаційних процесів в умовах перехідної економіки на фоні 
соціальних та економічних пріоритетів відіграє другорядну роль. 

Слід зазначити, що за період незалежності в Україні зроблені певні 
кроки щодо законодавчого, економічного, інституціонального, наукового 
забезпечення екологічної політики. Створено законодавчу базу у сфері 
охорони довкілля та раціонального природокористування, сформовано 
систему органів державного управління екологічною безпекою, 
запроваджено економічний механізм регулювання стану довкілля та 
використання природних ресурсів, відпрацьовано схему фінансування 
природоохоронної діяльності, розширюється та поглиблюється 
міжнародне співробітництво у сфері охорони природи. 

Вагомий внесок в становлення національної екологічної політики 
зробили й українські вчені. Соціально-економічні аспекти формування та 
реалізації екологічної політики, її регіональні особливості висвітлені в 
працях Амоші О.І., Балацького О.Ф., Галушкіної Т.П., Герасимчук З.В., 
Гринів JI.C., Данилишина Б.М., Долішнього М.І., Дорогунцова С.І., 
Степаненка А.В., Степанова В.М., Качинського А.В., Коваля Я.В., 
Мельника Л.Г., Міщенка В.С., Павлова В.І., Сахаєва В.Г., Синякевича 
І.М., Стадницького Ю.І., Трегобчука В.М., Туниці Ю.Ю., Федорищевої 
А.Г., Харічкова С.К., Хвесика М.А., Хлобистова Є.В., Чернюк Л.Г., 
Шевчука В.Я., Шостак Л.Б., та ін. Юридичні та політико-правові засади 
екологічної політики розкриті в наукових дослідженнях Андрейцева В.І., 
Васюти С.І., Голубця М.А., Костицького В.В., Кравченко С.М., Лазора 
О.Я., Луцька B.C., Толстоухова А.В., Хилька М.І., та ін. Економічним 
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проблемам екологічної політики 
присвячені праці відомих зарубіжних вчених Баумоля У, Боулдінга К., 
Гофмана К.Г., Данилова-Данильяна В.І., Ендреса А., Кольхааса М., 
Корба Б., Начилхаута П., Ніза А., Панайотова Т., Пахомової Н.В., 
Порфир’єва Б.М., Сміта Ф. та ін. 

Проте, незважаючи на зазначені вище досягнення, результативність 
природоохоронних дій в Україні залишається низькою. Регіональна 
екологічна політика знаходиться в зародковому стані. Економічною 
наукою поки що не вироблено єдиної теоретичної бази формування 
регіональної екологічної політики, тактики і стратегії її здійснення в 
умовах ринкової трансформації економіки; не визначено роль та місце 
ринкових важелів в системі управління екологічною безпекою на 
регіональному рівні; потребують всебічного наукового обґрунтування 
пріоритети регіональної екологічної політики, адаптовані до реальних 
соціально-економічних умов; не розроблена цілісна методична база 
формування програмного та інституціонального забезпечення 
регіональної екологічної політики та запровадження в практику нових 
форм її активізації. 

На поставлені вище запитання автор спробував дати відповіді у 
пропонованій науковій громадськості та широкому колу читачів 
монографії, яка є результатом багаторічних досліджень регіональних 
аспектів еколого-економічної проблематики. При цьому автор 
усвідомлює те, що не всі проблемні питання в теоретичному і 
методичному плані висвітлені у повній мірі, деякі наукові підходи і 
рекомендації є дискусійними, що залишає простір для подальших 
творчих пошуків і досліджень. 

Автор висловлює щиру подяку за підтримку і цінні вказівки при 
підготовці монографії її відповідальному редактору, члену-кореспон- 
денту НАН України, д.е.н., проф. Данилишину Б.М., рецензентам - 
академіку НАН України, д.е.н., проф. Туниці Ю.Ю., д.е.н., проф. 
Харічкову С.К., д.е.н., проф. Ковалю Я.В. 

Особлива подяка за розуміння і співпрацю співробітникам відділу 
регіональної екологічної політики Інституту регіональних досліджень 
НАН України. 

Автор з великою вдячністю і шаною згадує свого вчителя і настав-
ника, академіка НАН України, д.е.н., проф. Долішнього М.І., який, на 
жаль, до виходу цієї монографії в світ не дожив менше року.
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Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

1.1. Поняття та суть 
регіональної екологічної політики 

Багатогранність регіональних процесів зумовлює потребу 
цілеспрямованої діяльності державних та місцевих органів влади у всіх 
сферах соціально-економічного життя, у тому числі в екологічній. Відтак 
назріла об’єктивна необхідність у теоретичному обґрунтуванні 
фундаментальних основ формування та реалізації регіональної 
екологічної політики. 

Протягом останніх років термін «екологічна політика» досить міцно 
«вкоренився» в лексиконі науковців, політиків і практиків, витіснивши з 
його арсеналу такі поняття, як «охорона природи», «охорона 
навколишнього середовища», «природоохоронна діяльність» тощо. Але, 
як показує аналіз наукової літератури, різні автори по-різному тлумачать 
суть поняття «екологічна політика». 

В.Г. Сахаєв та В.Я. Шевчук під екологічною політикою розуміють 
«розробку 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»1. 

А. Ендрес екологічну політику трактує як «систему заходів, 
спрямованих на забезпечення якості навколишнього середовища, 
відтворення природних ресурсів і створення відповідних екологічних 
умов для життя населення»2. Подібне розуміння екологічної політики 
знаходимо й у такому визначенні: «Екологічна політика — система

                     
1 Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навко-

лишнього середовища: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - С. 253. 
2 Эндрес А. Экономика окружающей среды / Пер. с нем. - К.: Лыбидь, 

1995.-С. 165. 
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