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У статті розглядаються концептуальні положення екологізації  ре-
гіональної політики в умовах «зеленого» зростання, які ґрунтують-

ся  на основі синтезу ринкової та управлінської моделі регіонального 
розвитку з дотриманням принципів ринкового регулювання і само-
регулювання розвитку регіональних господарських систем на основі 
забезпечення  повноцінного статусу регіональної  політики. 
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Слід констатувати, що в українському законодавстві залиша-

ється невизначеною проблема екологізації регіонального управління 

заснованого на основних регламентах «зеленої» економіки.  

На сьогодні теоретичне обґрунтування концептуальних підходів до 

різних аспектів екологізації регіонального розвитку представлено в бага-

тьох роботах різних наукових шкіл.  

Складність і багатогранність проблем регіонального розвитку спри-

чиняють необхідність їхнього вивчення в системі координат, що задається 

різними рівнями методології дослідження та ін. 

Метою статті є обґрунтовані інституційні та законодавчо-

нормативні важелі, а також напрями забезпечення екологізації регіо-

нального розвитку в контексті подальшого соціально-економічного 

зростання та обґрунтовано сценарій удосконалення регіональної полі-
тики регіону на засадах «зеленої» економіки. 

Характерними рисами сучасного стану регіонального розвитку 

України є нестабільність його економічної сфери й нестійкість розвитку 

ринкових відносин, що виявилися в результаті проведення реформ. Ни-

зькі темпи ринкових перетворень і незадовільний стан вирішення соці-
ально-економічних проблем регіонів свідчать про відсутність зваженої 
державної регіональної політики, що негативно позначається на еко-

номічному розвитку регіонів, приводить до поглиблення диспропорцій 

у територіальній структурі національної економіки й у соціальній сфе-

рі її регіонів.  Все це, значною мірою, є наслідком структурної кризи в 

Україні, що знаходить свій прояв у надмірній централізації державної 
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влади, відсутності належної матеріальної й фінансової основи й дер-

жавної підтримки регіонального розвитку, недосконалості розмежу-

вання повноважень між різними рівнями влади на основі принципу су-

бсидіарності. Крім того, ще не створена ефективна нормативно-

правова база для забезпечення взаємного представництва інтересів 

центра й регіонів.  

Таким чином, розробка стратегії управління розвитком регіону ба-

зується на ключових напрямках екологобезпечної політики і потребує 

суттєвої адаптації існуючих у нашій країні норм і вимог до загальноєв-

ропейських стандартів.  Це вимагає поєднання всього позитивного, що 

набуто вітчизняною і світовою спільнотою в сфері теоретичних, мето-

дологічних, практичних основ раціоналізації використання природно-

ресурсного потенціалу, оптимізації функціонування еколого-

економічної системи, збереження якості навколишнього природного 

середовища в контексті з екологобезпечного просторового розвитку. 

Все це призвело до висунення якісно нових вимог щодо стратегічного 

управління еколого-економічною системою на регіональному рівні.  
Незважаючи на органічну єдність територіальних  (регіональ-

них) економічної та екологічної систем, на практиці до цього часу 

дається взнаки ізоляція у вирішенні регіональних економічних та 

екологічних проблем. Однією з причин цього негативного явища є 

недостатньо продумана політика держави у сфері покращення якос-

ті життя людей і брак уваги до екологічної складової стратегії роз-
витку економіки з боку місцевих органів державної влади.  

Регіональна, як і інша парадигма розвитку, пов’язана, передусім, 

із тлумаченням сутнісних характеристик цього складного явища. 

Суть екологізації регіонального розвитку, у першому, найбільш 

широкому наближенні щодо трактування цього терміну, повинна 

сприйматися як безперервний процес поширення ідеології «зеле-

ної» економіки в суспільно-територіального системоутворення на 

основі певних закономірностей. 

Резюмуючи вищевикладене, можна констатувати, що подальше 

економічне зростання в регіональному розрізі та вихід з еколого-

економічної кризи можливе лише за таких умов: 

� усунення існуючих диспропорцій в розвитку господарсько-

виробничого комплексу регіону; 

� раціонального використання унікального рекреаційного поте-

нціалу як складової регіональної моделі еколого-збалансованого при-

родокористування; 

� формування ефективної інноваційної політики регіону, яка б 

базувалася на останніх науково-технічних досягненнях,  
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� розробки моделі інвестиційно-інноваційного розвитку регіону, 

що забезпечить умови трансформації результатів наукових досліджень 

в ресурсозберігаючі, наукоємні, мало- і безвідходні технології та кон-

курентоспроможні товари та послуги; 

�  цільового розвитку фінансово-кредитного механізму інвести-

ційно-інноваційного потенціалу шляхом переходу до програмно-

цільових методів управління, які передбачають визначення конкретних 

завдань, конкретних об'єктів досліджень та строків виконання науко-

во-дослідних робіт з обов'язковим урахуванням глобальних процесів 

світового розвитку.  

Згідно існуючих стратегічних регламентів можна стверджувати, що 

екологічна домінанта розвитку регіону не є ключовою та самостійно  

визначеною. 

Головною метою екологічної доктрини регіону на довгострокову 

перспективу є підвищення якості життя населення регіону, перш за все 

за рахунок поліпшення екологічних параметрів системи життєзабезпе-

чення, доведення показників конкурентоспроможності продукції регі-
ону до світового рівня за рахунок впровадження нових наукоємних, 

ресурсозберігаючих технологій, створення стабільного екологобезпеч-

ного господарсько-виробничого комплексу, який зможе ефективно 

функціонувати і розвиватися в нових економічних умовах. 

Саме ці нові принципи і підходи повинні стати основою стратегії 
інноваційної екологічної політики держави, а першочерговими завдан-

ням повинен бути чіткий вибір щодо моделі переходу до нової системи 

еколого-економічних координат в розрізі не лише держави, а й окре-

мих регіонів через  розробку та впровадження  регіональної екологіч-

ної доктрини з визначенням пріоритетів, завдань та цільових орієнти-

рів її розвитку як передумови подальших  управлінських зрушень. 

Одночасно в низці нагальних державних завдань повинно стати  

удосконалення та трансформація існуючого законодавства відповідно 

до сучасних викликів, підґрунтям якої повинні стати принципи та кри-

терії «зеленої» економіки. 

Отже, нами визначено доцільність формування сценарію  забезпечен-

ня екологізації розвитку регіонів як короткостроковому, так і середньост-
роковому та довгостроковому форматі (рисунок).  
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Сценарій удосконалення регіональної політики регіону на засадах «зеленої» економіки 

 

Короткостроковий період Середньостроковий період Довгостроковий період 

� Удосконалити механізми «зеленого» ро-
звитку регіональних економічних систем і стратегіч-
них напрямків підвищення їхньої ефективності в 
контексті забезпечення належного рівня економічної 
безпеки регіону. 
� Посилити важелі впливу регіонального 
екологічного менеджменту. 
� Поширити використання процедур еко-
логічного аудиту в практиці прийняття  регіональних 
екологічних  рішень. 
� Забезпечити комплексний розвиток еко-
логічного туризму у регіональній господарській сис-
темі. 
� Створити конкурентний продукт у сфері 
лікувально-оздоровчого туризму. 
� Завершити будівництво систем водопо-
стачання на півдні Одеської області та реконструк-
цію системи водопостачання міста Одеси і примісь-
ких населених пунктів. 
� Активізувати пошук якісних підземних 
вод та буріння артезіанських свердловин у населених
пунктах, в яких існує дефіцит питної води. 
� Налагодити належний матеріально-
технічний розвиток водопровідно-каналізаційного 
господарства міст, селищ та сіл області. 
� Удосконалити мотиваційні важелі для 
організації та розвитку рекреаційної діяльності, зок-
рема на природних територіях. 
Визнати Одеську область полігоном щодо розробки 
моделі «зеленої» стратегії регіону.    

� Сформувати ефективну інноваційну 

політику регіону, яка б базувалася на но-

вітніх науково-технічних досягненнях.  

� Розробити модель інвестиційно-

інноваційного розвитку регіону, що за-

безпечить умови трансформації резуль-

татів наукових досліджень в ресурсозбе-

рігаючі, наукоємні, мало- і безвідходні 
технології та конкурентоспроможні то-

вари та послуги. 

� Забезпечити цільовий розвиток фі-
нансово-кредитного механізму інвести-

ційно-інноваційного потенціалу шляхом 

переходу до програмно-цільових методів 

управління, які передбачають визначення 

конкретних завдань, конкретних об'єктів 

досліджень та строків виконання науко-

во-дослідних робіт, а також відповідні
умови послідовного досягнення постав-

лених цілей з обов'язковим урахуванням 

глобальних процесів світового розвитку. 

� Створити  мережу регіональних еко-

технопарків та активізувати механізми 

розвитку «зеленого» бізнесу. 

 

� Розробити регіональний план 
дій з охорони навколишнього природного 
середовища. на  засадах «зеленої» економі-
ки.  
� Розробити концепцію та стра-
тегію  (доктрини) «зеленої» економіки на 
регіональному рівні.  
� Розробити регіональну цільову 
програму «Впровадження екологічно чис-
того виробництва». 
� Розробити екологоорієнтовану 
стратегію розвитку водогосподарського 
комплексу для  досягнення балансу між 
екологічними і економічними потребами 
регіону в водних ресурсах.  
� Забезпечити розвиток регіона-
льної енергоефективної та малозабрудню-
чої транспортної інфраструктури, впрова-
дження «зеленого» транспорту. 
� Забезпечити на державному та 
регіональному рівнях розвиток «чистої» 
енергетики, відновлюваних джерел енергії, 
розширення застосування автономних ене-
ргетичних технологій,  тощо. 
� Забезпечити охорону та збере-
ження природних ландшафті в за міжнаро-
дними стандартами.  

Рисунок. Сценарій удосконалення регіональної політики регіону на засадах «зеленої» економіки 
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Його побудова може стати підґрунтям при розробці заходів щодо 

управління регіональним розвитком, складанні стратегічних планів і про-

грам розвитку територій на перспективу задля досягнення сталості функці-
онування регіональних господарських систем. 

Таким чином, на наш погляд, регіональна система управління охороною 

навколишнього природного середовища повинна бути орієнтована на: 
� реорганізацію органів управління охороною навколишнього при-

родного середовища і наступну інтеграцію функцій екологічного управлін-

ня в єдину функціональну систему;  

� розширення прав і можливостей органів місцевого управління та 
контролю у сфері управління охороною навколишнього середовища та ра-
ціонального використання природних ресурсів; 

� зміщення акценту в здійсненні державного контролю за дотриман-

ням екологічного законодавства в напрямі поступової переорієнтації  на 
економічні  важелі стимулювання природоохоронної діяльності, в тому чи-

слі  на регіональному рівні; 
� посилення контролю за дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства, здійснення екологічної політики, захисту екологічних прав 

населення.�

Резюмуючи зазначене, констатуємо, що найважливішою інституціо-

нальною передумовою екологізаії регіонального розвитку виступає саме іс-
нування та функціонування держави. Це насамперед проявляється у вироб-

ленні та реалізації державної економічної політики – сукупності заходів у 

області виробництва, розподілу, обміну, споживання, нагромадження та ре-
алізації внутрішнього регіонального продукту. Крім того, серед ключових 

інститутів регіонального розвитку доцільно виділити: правову систему, яка 
має нормативно-уніфікований вплив, визначає систему повноважень всіх 

інститутів у ринковій економіці та передумови економічних реформ; інсти-

тути власності мають гарантуючий вплив, формують стабільну систему 

правоволодіння та розпорядження власністю; соціальні інститути мають 

оптимізуючий вплив та визначають рівень соціалізації економічних проце-
сів реформування економіки. 
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