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У статті автори обґрунтували важливу роль регіональних програм як засобу ув’язки економічних, со-
ціальних та екологічних цілей розвитку території. Дослідниками розкрито місце екологічної підсистеми 
в структурі програм соціально-економічного розвитку регіону, проаналізовано основні методологічні та 
методичні основи формування стратегії охорони навколишнього середовища в регіоні. Науково обґрун-
товано вибір стратегічних напрямів природоохоронної діяльності в регіоні, які забезпечують формуван-
ня реальної тенденції поступового поліпшення екологічної обстановки. Обґрунтовано рекомендації щодо 
вдосконалення механізму управління регіональною еколого-економічною системою. Проаналізовано умо-
ви реалізації природоохоронної стратегії в регіоні та проблеми створення економічного інструментарію 
стимулювання природоохоронних заходів, сучасне правове забезпечення екологічної політики. Виявлено 
особливості фінансування природоохоронної діяльності в Україні та досліджено інноваційні аспекти еколо-
гічної безпеки розвитку національної економіки.

Ключові слова: екологічна стратегія, екологічна політика, соціально-економічний розвиток, охорона 
навколишнього середовища, регіон.

В статье авторы обосновали важную роль региональных программ как средства увязки экономических, 
социальных и экологических целей развития территории. Исследователями раскрыто место экологиче-
ской подсистемы в структуре программ социально-экономического развития региона, проанализированы 
основные методологические и методические основы формирования стратегии охраны окружающей сре-
ды в регионе. Научно обоснован выбор стратегических направлений природоохранной деятельности в 
регионе, которые обеспечивают формирование реальной тенденции постепенного улучшения экологиче-
ской обстановки. Обоснованы рекомендации по совершенствованию механизма управления региональной 
эколого-экономической системой. Проанализированы условия реализации природоохранной стратегии в 
регионе и проблемы создания экономического инструментария стимулирования природоохранных меро-
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приятий, современное правовое обеспечение экологической политики. Выявлены особенности финанси-
рования природоохранной деятельности в Украине и исследованы инновационные аспекты экологической 
безопасности развития национальной экономики.

Ключевые слова: экологическая стратегия, экологическая политика, социально-экономическое раз-
витие, охрана окружающей среды, регион.

In the article the authors substantiate the important role of regional programs as a means of linking economic, so-
cial and environmental development goals of the territory. Aggravation of environmental problems requires regional-
ization of environmental policy, regulation and management of natural resources in the long term. Currently, the need 
to develop an effective strategy for environmental protection in the region is being actualized. Environmental conse-
quences of economic activity arise and manifest themselves in a particular area. The local nature of anthropogenic 
impact on the processes of reproduction of natural resources and the state of the environment require the search for 
ways to effectively solve environmental problems, taking into account the characteristics of natural factors and con-
ditions of the territory. It is necessary to analyze the specifics of the production and spatial structure of the regional 
production complex. The development of the environmental strategy provides for the definition of the environmental 
mission of the region and its ecological image of the future. When developing the strategy, priority environmental 
goals and objectives are selected. These tasks are then detailed in specific environmental programs. Further, the 
mechanism of their implementation is developed, the analysis and evaluation of the results and consequences of 
the implementation of programs are carried out. At the same time, the ecological mission of the region and its eco-
logical image of the future are based on the analysis of internal and external factors that affect the formation of the 
ecological situation in the region. Further opportunities and threats for ensuring ecological safety of development of 
regional economy and habitat of people are revealed. The researchers revealed the place of the ecological subsys-
tem in the structure of programs of socio-economic development of the region, analyzed the basic methodological 
and methodical bases of formation of the strategy of environmental protection in the region. The authors scientifically 
justified the choice of strategic directions of environmental activities in the region, which provide the formation of a 
real trend of gradual improvement of the environmental situation. The recommendations on improving the manage-
ment mechanism of the regional ecological and economic system are substantiated.

Key words: environmental strategy, environmental policy, socio-economic development, environmental protec-
tion, region.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку, високої якості 
життя і здоров’я людей можливе тільки за умови 
проведення ефективної екологічної політики, 
координації діяльності в екологічній сфері з 
урахуванням довгострокових завдань розви-
тку. Загострення екологічної ситуації в багатьох 
регіонах України посилює значимість обліку 
територіальних аспектів використання природ-
них ресурсів та охорони навколишнього серед-
овища. Проведене нами дослідження виявило 
неефективність державної екологічної політики. 
Водночас екологічна політика покликана вира-
жати інтереси всього населення України і бути 
основою та необхідним каталізатором розвитку 
соціально-економічного розвитку регіону. Акту-
альність і складний характер розглянутих явищ 
послужили підставою для вибору теми проведе-
ного нами дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Широке коло питань, 
присвячених проблемам розроблення екологіч-
ної стратегії соціально-економічного розвитку 
регіонів, досліджено у працях таких науковців, як: 
Б.І. Беззубко [1], С.Л. Пакулін [2; 6–8], І.С. Фекліс-
това [4; 7], C. Шутяк [3], Ю.А. Ципкін [9].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Загострення екологічних про-
блем підвищує вимоги регіоналізації екологічної 
політики, упорядкування та управління приро-
докористуванням у довгостроковій перспективі. 
У зв’язку із цим стає нагальною необхідність 
вироблення ефективної стратегії природоохо-
ронної діяльності в регіоні. Екологічні наслідки 
будь-якої господарської діяльності виникають і 
проявляються в першу чергу на конкретній тери-
торії. Переважно локальний характер антропо-
генного впливу на процеси відтворення природ-
них ресурсів і стан навколишнього середовища 
вимагає пошуку шляхів ефективного вирішення 
екологічних проблем з урахуванням як особли-
востей природних чинників та умов території, 
так і специфіки виробничої й просторової струк-
тури її господарства.

Сьогодні одним зі слабких місць різних регі-
ональних програм господарського розвитку є 
недостатньо повне з погляду комплексності 
аналізу опрацювання проблем раціонального 
природокористування й охорони навколиш-
нього середовища. Як правило, відповідні роз-
діли регіональних програм характеризуються 
принаймні двома недоліками. По-перше, еко-
логічна проблематика в них знаходить відо-
браження найчастіше або у розрізі окремих 
виробництв, які чинять негативний вплив на 
стан навколишнього середовища (без ураху-
вання ефектів взаємодії викидів і скидів різних 
джерел забруднення, можливого  сумарного 
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антропогенного навантаження на ті чи інші 
компоненти природного середовища і т. д.), 
або у розрізі окремих елементів навколиш-
нього середовища, включаючи забруднення 
або повітряного басейну, або водойм, або 
порушення ландшафту і т. д. При цьому за 
межами дослідження нерідко залишаються 
проблеми взаємодії різних об’єктів (як діючих, 
так і намічуваних) один з одним і з навколишнім 
середовищем. По-друге, подібні дослідження з 
погляду економічної оцінки наслідків антропо-
генної діяльності нерідко обмежуються лише 
оцінкою економічного збитку від забруднення 
навколишнього середовища, залишаючи поза 
увагою питання визначення ефективності здій-
снення природоохоронних заходів і в цілому 
можливостей отримання вигоди від природо-
охоронної діяльності. Уникнути таких недо-
ліків можливо лише на підставі використання 
комплексного підходу, що дає змогу здійсню-
вати всебічний аналіз еколого-економічних 
взаємозв’язків, що виникають під час прогнозу-
вання розвитку територіальних господарських 
систем, і передбачає розроблення та реаліза-
цію природоохоронної стратегії.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основні завдання дослідження: 
обґрунтувати важливу роль регіональних про-
грам як засобу узгодження економічних, соці-
альних та екологічних цілей розвитку території; 
розкрити місце екологічної підсистеми в струк-
турі програм соціально-економічного розвитку 
регіону; проаналізувати основні методологічні 
та методичні основи формування стратегії 
охорони навколишнього середовища в регі-
оні; науково обґрунтувати вибір стратегічних 
напрямів природоохоронної діяльності в регі-
оні, що забезпечують формування реальної 
тенденції поступового поліпшення екологічної 
обстановки.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Стратегічне планування є найваж-
ливішою функцією управління на різних рівнях, 
включаючи регіональний. Воно охоплює про-
цес вибору цілей розвитку території та шляхів 
їх досягнення, ув’язаних у просторі (за вико-
навцями), у часі і за джерелами фінансування. 
Однією з основ державного стратегічного пла-
нування та управління в Україні є програмно-
цільове планування, що включає визначення 
цілей соціально-економічного розвитку України 
і пріоритетів соціально-економічної політики, 
а також формування комплексів заходів, що 
забезпечують досягнення вибраних цілей і прі-
оритетів.

На рівні регіонів України розробляються 
стратегії їхнього розвитку на довгострокову пер-
спективу, в основі яких лежать цільові програми 
і схеми територіального планування регіону 
України [2]. Таким чином, із позицій інтересів 
її регіонів регіональні програми визнаються як 

основний інструмент стратегічного планування 
та управління [4, с. 27].

Одним із важливих елементів стратегічних 
інструментів управління є екологічні стратегії, і, 
відповідно, однією з підпрограм у складі і націо-
нальних, і регіональних цільових програм висту-
пають підпрограми з охорони навколишнього 
середовища. Екологічні проблеми носять, як пра-
вило, довгостроковий характер і вимагають виро-
блення стратегічних підходів до їх вирішення.

У сучасних українських умовах одним зі 
слабких місць різних регіональних програм 
господарського розвитку є недостатньо повне 
з погляду комплексності аналізу опрацювання 
проблем охорони навколишнього середовища 
[6, с. 33]. Як правило, відповідні розділи регі-
ональних програм характеризуються принай-
мні двома недоліками. По-перше, екологічна 
проблематика в них знаходить відображення 
найчастіше або в розрізі окремих об’єктів, що 
роблять негативний вплив на стан навколиш-
нього середовища (без урахування ефектів 
взаємодії забруднюючих речовин, можливого 
сумарного антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище і т. д.), або в розрізі 
її окремих елементів, охоплюючи забруднення 
або тільки повітряного басейну або тільки 
водойм, або порушення ландшафту і т. д. При 
цьому за межами дослідження залишаються 
проблеми можливої взаємодії діючих і намічу-
ваних об’єктів у регіоні і навколишнього серед-
овища. По-друге, подібні дослідження з погляду 
економічної оцінки наслідків антропогенної 
діяльності нерідко обмежуються лише оцінкою 
економічного збитку від забруднення навко-
лишнього середовища, залишаючи поза увагою 
питання визначення ефективності здійснення 
природоохоронних заходів і в цілому можли-
востей отримання вигоди від природоохоронної 
діяльності. Уникнути зазначених недоліків мож-
ливо лише на основі використання комплек-
сного підходу, що дає змогу здійснювати всебіч-
ний аналіз еколого-економічних взаємозв’язків, 
що виникають під час прогнозування розвитку 
територіальних господарських систем, і перед-
бачає розроблення і реалізацію природоохо-
ронної стратегії.

Розроблення екологічної або природоохо-
ронної стратегії передбачає визначення еколо-
гічної місії регіону та його екологічного образу 
майбутнього, вибір пріоритетних екологічних 
цілей і завдань, деталізацію їх у конкретних 
програмах з охорони навколишнього середо-
вища, вироблення механізму їх реалізації, ана-
ліз та оцінку результатів і наслідків реалізації 
програм. При цьому екологічна місія регіону та 
його екологічний образ майбутнього будуються 
на підставі аналізу внутрішніх і зовнішніх чин-
ників, що впливають на формування екологіч-
ної ситуації в регіоні, встановлення переваг та 
недоліків у природоохоронній сфері регіону, 
виявлення можливостей і загроз для забез-
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печення екологічної безпеки розвитку регіо-
нальної економіки та середовища проживання 
людей.

Використання програмно-цільового підходу 
дає змогу здійснювати комплексне вирішення 
проблем охорони навколишнього середовища 
на території того чи іншого регіону України, 
включаючи:

– ув’язку цілей і завдань екологічної про-
грами із цілями та завданнями інших довгостро-
кових цільових програм регіону;

– облік масштабності, складності і різнома-
ніття проблем екологічного розвитку регіону, 
вирішення яких передбачає консолідацію зусиль 
і джерел фінансування на розробленні та здій-
сненні комплексу взаємопов’язаних конкретних 
завдань, ресурсів і виконавців програмних захо-
дів законодавчого, технічного, науково-дослід-
ного, дослідно-конструкторського, виробничого, 
соціально-економічного, організаційно-госпо-
дарського та іншого характеру щодо досягнення 
поставлених цілей;

– поєднання адміністративно-контрольних 
інструментів управління і ринкових принци-
пів господарювання, забезпечуючи тим самим 
координацію різних боків природоохоронної 
діяльності самостійно господарюючих суб’єктів;

– послідовну інтеграцію екологічних цілей у 
процес соціально-економічного розвитку регі-
ону України для забезпечення його сталого роз-
витку;

– погодження постановки і досягнення зба-
лансованих поточних та довгострокових еколо-
гічних цілей;

– установлення (з урахуванням обмеженості 
фінансових та інших ресурсів) чіткої пріоритет-
ності в задоволенні інвестиційних потреб на цілі 
охорони навколишнього середовища.

Регіональна екологічна програма, таким 
чином, розглядається як ключовий інструмент 
планування, прогнозування та практичної реа-
лізації регіональної екологічної політики, а 
також координації природоохоронних заходів у 
регіоні.

Регіональні програми розробляються в рам-
ках довгострокового прогнозування і містять 
у собі ті чи інші стратегічні інтереси України у 
цілому. Об’єктами впливу регіональних програм 
є ті чи інші регіони. Це, як правило, проблемні 
або програмні регіони. Проблемний регіон – 
просторова система, на території якої реалізу-
ються деякі регіональні та загальнонаціональні 
завдання й яка стає у цьому зв’язку особливим 
об’єктом управління.

Нами виділяються три основних напрями регі-
онального програмування: просторово-виробни-
чий, соціально-економічний та ресурсно-еколо-
гічний, у рамках яких потрібно вирішення таких 
завдань: формування регіональних програм 
створення промислових, агропромислових, тран-
спортних та інших комплексів; програмування 
різних форм виробничої або соціальної інфра-

структури; економічне стимулювання окремих 
регіонів і видів економічної діяльності з метою 
створення сприятливих умов для розміщення 
виробництва; проведення комплексних заходів 
щодо впорядкування концентрації виробництва 
і населення, включаючи програми з охорони 
навколишнього середовища.

Екологічний складник регіональних програм у 
кінцевому підсумку містить у собі цілі, завдання 
та основні напрями регіональної екологічної 
політики. Мета екологічної підсистеми програм 
соціально-економічного розвитку регіону (або 
екологічного блоку) полягає у розробленні стра-
тегії природоохоронної діяльності, заснованої 
на аналізі напрямів і схем залучення в госпо-
дарський оборот природних ресурсів регіону та 
виборі системи природоохоронних заходів, що 
забезпечують дотримання екологічних вимог з 
урахуванням місцевих природних умов і пер-
спектив економічного та соціального розвитку 
території [2].

Розроблення та використання екологічної 
підсистеми регіональних програм дає змогу 
не тільки проаналізувати взаємодію елемен-
тів господарства, населення і природного 
середовища в регіоні, виявити необхідні при-
родоохоронні заходи, здійснити вибір варі-
антів і напрямів розвитку території за умови 
дотримання встановленого екологічного 
регламенту, а й визначити величину потріб-
них витрат екологічного призначення, чисель-
ність трудових ресурсів, потребу в локальних 
природних ресурсах, послугах об’єктів інфра-
структури, необхідних для запобігання нега-
тивним екологічним наслідкам господарської 
діяльності в регіоні.

Основу стратегії у сфері охорони навколиш-
нього середовища в регіоні становлять харак-
терні для нього екологічні проблеми, що вже 
існують або можуть виникнути в процесі подаль-
шого формування господарського комплексу 
території, а також система природоохоронних 
заходів, зумовлених необхідністю розв’язання 
чи попередження даних екологічних проблем.

Як основні положення, що формують страте-
гію у сфері охорони навколишнього середовища 
в тому чи іншому регіоні України, можна запро-
понувати такі напрями діяльності:

– облік екологічно допустимих масштабів як 
виробничих потужностей окремих об’єктів, так і 
концентрації виробництва в окремих ареалах;

– упровадження і використання екологічно 
орієнтованих технологій для забезпечення тех-
нологічної основи безпечного розвитку господар-
ської діяльності в регіоні (включаючи створення 
і впровадження маловідходних виробничих і 
ефективних природоохоронних технологій);

– виявлення найбільш екологічно небезпеч-
них об’єктів та їх поєднань (проблемних ситуа-
цій), а також частин території регіону з усклад-
неною екологічною обстановкою (проблемних 
ареалів);
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– організація попередження можливого 
забруднення навколишнього середовища (пові-
тряного та водного) понад установлені межі;

– впровадження механізму оцінки стану нав- 
ко лишнього середовища шляхом  розрахунку 
величини економічного збитку від забруднення 
повітряного і водного басейнів у даному регіоні;

– облік можливих екологічних наслідків функ-
ціонування і розвитку в регіоні найбільш еко-
логічно значимого сектору економіки та різних 
видів економічної діяльності;

– вибір складу виробництв і масштабів 
їхнього розвитку в межах окремих частин тери-
торії регіону з урахуванням екологічних вимог;

– аналіз взаємозв’язків забруднення атмос-
фери і здоров’я людей під час формування 
господарства в межах територій із найбільшою 
концентрацією населення та екологічно шкідли-
вих виробництв;

– визначення рівня витрат екологічного при-
значення в регіоні у цілому й окремих елемен-
тах господарського комплексу;

– проведення певного комплексу правових, 
економічних, організаційних та інших заходів, 
необхідних для реалізації природоохоронної 
стратегії регіону України.

У цілому вироблення стратегії природо-
охоронної діяльності в регіоні визначається, 
насамперед, його економічними, соціальними і 
природними умовами, що зумовлює вибір пріо-
ритетів у здійсненні природоохоронних заходів. 
При цьому одним із найважливіших напрямів 
природоохоронної діяльності в будь-якому регі-
оні є забезпечення технологічної основи еко-
логічної безпеки розвитку і формування ефек-
тивного правового й економічного механізму 
регулювання відносин між господарською діяль-
ністю та навколишнім середовищем. Зі зростан-
ням масштабів впливу антропогенної діяльності 
на навколишнє середовище зростає залежність 
розвитку виробництва від впливу екологічних 
чинників. Урахування екологічних чинників під 
час прогнозування формування територіально-
виробничих систем різного типу та рівня дає 
змогу не тільки попередити можливі негативні 
наслідки господарської діяльності на навко-
лишнє середовище, а й створює необхідні пере-
думови для раціоналізації взаємозв’язків між 
виробництвом і навколишнім середовищем, 
включаючи формування бажаного якісного 
стану її різних компонентів.

Прогнозування соціально-економічного роз-
витку в межах окремих територій потребує 
спільного розгляду природного середовища, 
виробництва і населення як елементів єдиної 
територіально-виробничої системи. Одним зі 
шляхів відображення екологічних наслідків гос-
подарської діяльності в регіоні є розроблення 
екологічної підсистеми (екологічного блоку) у 
складі програм соціально-економічного розви-
тку території, що в кінцевому підсумку містять 
у собі основні напрями екологічної політики. 

Результатом розроблення екологічної підсис-
теми програм соціально-економічного розвитку 
території є формування стратегії природоохо-
ронної діяльності в регіоні, яку можна розгля-
дати як синтез його екологічних проблем, і комп-
лексу природоохоронних заходів, орієнтованих 
на їх вирішення.

З екологічних позицій будь-який регіон 
можна розглядати як відносно відокремлену 
територіальну еколого-економічну систему, що 
характеризується специфікою як природно-клі-
матичних, так і соціально-економічних умов. 
Облік подібної специфіки необхідний під час 
вироблення першочергових напрямів регіональ-
ної екологічної політики, в основі якої повинна 
лежати природоохоронна стратегія, націлена на 
розроблення і здійснення заходів, спрямованих 
на збереження й поліпшення стану навколиш-
нього середовища та здоров’я людей у довго-
строковій перспективі.

Загострення екологічних проблем підвищує 
вимоги до регіоналізації екологічної політики 
України, впорядкування та управління природо-
користуванням у довгостроковій перспективі. 
У зв’язку із цим стає актуальною необхідність 
вироблення ефективної стратегії природоохо-
ронної діяльності в регіоні. Екологічні наслідки 
будь-якої господарської діяльності виникають 
і проявляються в першу чергу на конкретній 
території. Актуальність регіональних екологіч-
них проблем зумовлена не тільки насущністю 
пошуку шляхів ефективного вирішення про-
блем раціоналізації природокористування, а 
й переважно регіональним характером антро-
погенного впливу на процеси відтворення при-
родних ресурсів і стан навколишнього серед-
овища. Антропогенний вплив на навколишнє 
середовище в регіоні носить, як правило, комп-
лексний характер, який визначається, переду-
сім, виробничою та технологічною структурою 
господарства кожного окремого регіону, харак-
тером розміщення виробничих об’єктів та насе-
лених пунктів у межах даної території, рівнем 
концентрації виробництва на окремих підпри-
ємствах і в окремих регіонах, а також іншими 
соціально-економічними чинниками. Поряд із 
цим у зоні негативного впливу виробництва і 
населення виявляються всі компоненти навко-
лишнього середовища, що піддаються впливу 
не тільки кожного конкретного джерела окремо, 
а й їх сукупного впливу, який може виявитися 
набагато небезпечнішим і більш руйнівним, аніж 
вихідні. Формування екологічної ситуації в регі-
оні багато в чому залежить і від характеру його 
природно-кліматичних умов, що визначають 
адаптаційний механізм навколишнього серед-
овища, його здатність до самовідтворення і під-
тримання екологічної рівноваги.

Існує тісний взаємозв’язок між виробленням 
стратегії природоохоронної діяльності та режи-
мом економічної і соціальної активності в регі-
оні. В екологічному блоці нами виділяються три 
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основних етапи досліджень: аналіз сучасного 
стану навколишнього природного середовища 
в регіоні; прогноз можливих змін у стані навко-
лишнього середовища та ризику виникнення 
екологічного неблагополуччя; оцінка наслідків 
впливу антропогенної діяльності на навколишнє 
середовище і вироблення пропозицій щодо при-
родоохоронних заходів.

Прогноз можливих змін у стані навколишнього 
середовища та ризику виникнення екологічного 
неблагополуччя передбачає розроблення при-
родоохоронної стратегії і встановлення необхід-
ної системи природоохоронних заходів.

Сталий соціально-економічний розвиток, 
висока якість життя і здоров’я населення мож-
ливі лише за умови забезпечення екологічної 
безпеки території та збереження природних сис-
тем. Основою для цього є проведення єдиної 
екологічної політики на території регіону, коор-
динація діяльності підприємств, установ і орга-
нізацій у галузі охорони навколишнього серед-
овища з урахуванням довгострокових завдань 
економічного розвитку. Одним із найважливіших 
інструментів управління екологічною сферою 
регіону та прогнозування її стану є стратегічне 
планування. Процес стратегічного планування 
забезпечує базу для управління регіоном як у 
цілому, так і його окремими сферами, включа-
ючи, зокрема, екологічну.

Екологічна політика в регіоні багато в чому 
залежить від того, наскільки адекватно під час 
її здійснення враховуються чинники, що вплива-
ють на формування екологічної ситуації. Аналіз 
подібних чинників у взаємозв’язку з можливос-
тями органів управління охороною навколиш-
нього середовища дає змогу виявити найбільш 
істотні на конкретний період часу екологічні 
проблеми і запропонувати шляхи їх вирішення. 
При цьому важливо чітко представляти, чи під-
даються критичні чинники контролю з боку при-
родоохоронних структур, чи є вони внутрішніми 
чи зовнішніми, чи потрапляють у сферу регулю-
вання природоохоронних органів регіону або це 
зовнішні умови, на які вони впливати не в змозі.

Розглянемо основні кроки розроблення стра-
тегії охорони навколишнього середовища в 
регіоні, включаючи: формулювання стратегіч-
них цілей, завдань і пріоритетів у сфері охорони 
навколишнього середовища в регіоні; обґрун-
тування необхідності вирішення проблеми в 
рамках програмно-цільового підходу; можливі 
варіанти вирішення проблеми. Виконаний нами 
комплексний аналіз екологічної обстановки в 
регіоні дає змогу сформулювати екологічні цілі 
й завдання в галузі формування сприятливої 
екологічної ситуації, а також визначити страте-
гічні напрями природоохоронної діяльності.

Основні напрями формування механізму 
реалізації регіональних програм охорони навко-
лишнього середовища як на національному, так 
і регіональному рівні повинні, на нашу думку, 
передбачати такі заходи:

– розвиток економічного механізму стимулю-
вання раціонального природокористування та 
охорони навколишнього середовища, стимулю-
вання та підтримка екологічно відповідального 
бізнесу; відновлення економічних регуляторів в 
екологічній сфері, насамперед урегулювання та 
вдосконалення системи екологічних платежів, 
введення рентних платежів за користування 
природними ресурсами;

– посилення природоохоронних органів, роз-
ширення можливостей і повноважень регіональ-
ної влади та органів місцевого самоврядування 
в галузі охорони навколишнього середовища та 
раціонального використання природних ресур-
сів; оптимізація системи управління якістю охо-
рони навколишнього середовища, спрямована, 
насамперед, на мінімізацію забруднення пові-
тряного і водного басейнів;

– збільшення витрат на охорону навколиш-
нього середовища з усіх можливих джерел 
фінансування (насамперед, за рахунок власних 
коштів підприємств та організацій);

– урегулювання та вдосконалення системи 
екологічних платежів;

– удосконалення нормативно-правової бази, 
формування нормативно-правового поля, адек-
ватного складній економічній та екологічній 
ситуації в Україні;

– заходи з відновлення обов’язковості дер-
жавної екологічної експертизи проектів нового 
будівництва як фактично єдиного легітимного 
інструменту для підприємств демонстрації сус-
пільству своєї екологічної спроможності;

– запобігання руйнуванню системи еколо-
гічного контролю та екологічного моніторингу, 
формування системи інформування населення 
про стан навколишнього середовища;

– розвиток системи особливо охоронюваних 
природних територій;

– екологічне виховання та освіта населення, 
підвищення рівня екологічної свідомості та еко-
логічної культури як основи екологічного благо-
получчя України.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Одним 
із найважливіших інструментів управління еко-
логічною сферою регіону та прогнозування її 
стану є стратегічне планування. Процес страте-
гічного планування забезпечує базу для управ-
ління регіоном як у цілому, так і його окремими 
сферами, включаючи екологічну. Загострення 
екологічних проблем підвищує вимоги до регіо-
налізації екологічної політики, упорядкування та 
управління природокористуванням в довгостро-
ковій перспективі. У зв’язку із цим стає актуаль-
ною необхідність розроблення ефективної стра-
тегії природоохоронної діяльності в регіоні.

Запропоновано основні методологічні та 
методичні основи формування стратегії охорони 
навколишнього середовища в регіоні, включа-
ючи визначення екологічної місії регіону та його 
екологічного образу майбутнього, постановку 
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пріоритетних цілей і завдань та вибір шляхів їх 
вирішення, деталізацію завдань у конкретних 
проектах і програмах, вироблення механізму їх 
реалізації, аналіз та оцінку результатів і наслід-
ків реалізації програм.  Обґрунтовано вибір 
регіональних програм як одного з найбільш 
ефективних засобів вирішення економічних, 
соціальних та екологічних цілей розвитку регі-
ону та виявлено місце екологічної підсистеми 
в структурі програм соціально-економічного 
розвитку території. Такі програми будуються 
на підставі використання програмно-цільового 
підходу, який дає змогу комплексно охопити 
основні проблеми розвитку територіально-
виробничої системи, реалізовувати ідеї сталого 
розвитку регіону, згідно з якими передбачається 
економічний і соціальний розвиток регіону, 
збалансовані з можливостями навколишнього 
середовища, і включає як обов’язкову умову 

забезпечення екологічної безпеки розвитку від-
повідної території.

Виявлено коло проблем, пов’язаних із реа-
лізацією регіональних екологічних програм. 
Обґрунтовано вибір стратегічних напрямів при-
родоохоронної діяльності в регіоні, що забез-
печують формування реальної тенденції посту-
пового поліпшення екологічної обстановки. 
Обґрунтовано рекомендації щодо вдоскона-
лення механізму управління регіональною еко-
лого-економічною системою. Проаналізовано 
умови реалізації природоохоронної стратегії в 
регіоні, включаючи проблеми створення еко-
номічного інструментарію стимулювання при-
родоохоронних заходів, сформоване правове 
забезпечення екологічної політики, особливості 
фінансування природоохоронної діяльності в 
Україні та інноваційні аспекти екологічної без-
пеки розвитку національної економіки.
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