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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ 
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У статті йдеться про основні засади державної екологічної політики в умовах євроінтеграційних прагнень України, 

висвітлюються ключові етапи формування та реалізації державної екологічної політики, основні механізми її реалізації, 

визначено складові досліджуваних механізмів.  
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механізм реалізацією екологічної політики України. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими і прак-

тичними задачами. У XXI столітті потреба у 

вивченні взаємовідносин у системі «Природа-

суспільство» ще більше зросла в порівнянні з 

минулим століттям. В першу чергу це пов'язано 

із загостренням численних проблем у сфері еко-

логії, а також у зв'язку з усе більш поглиблю-

ючимися наслідками процесу глобалізації в 

сучасних умовах. 

Актуальність теми даного дослідження 

обумовлена цілою низкою чинників. Проблеми, 

що відображають взаємодію суспільства з 

навколишнім середовищем, набули політичного 

характеру, а аналіз процесу формування та 

реалізації сучасної екологічної політики став 

пріоритетним завданням, що стоїть перед всією 

світовою спільнотою. У зв'язку з цим виникає 

необхідність визначення нових підходів до 

аналізу екологічної політики.  

Аналіз досліджень і публікацій. Виконані 

раніше роботи показують, що екологічна політи-

ка не так давно розглядається через призму 

права. Автори цих робіт зосередили свою увагу 

на аналізі екологічного законодавства, правових 

норм, пов'язаних з охороною навколишнього 

середовища та питань природокористування. 

Важливий внесок у вивчення проблем 

механізмів реалізації норм екологічного права 

внесли М.М. Бринчук, М.І. Васильєва, Ю.А. 

Гаврилова, О.Л. Дубовик, Л. Кремер, А.О. 

Миняев, Т.В. Редникова і ін. Окремі питання 

інституційно-правового формування екологічної 

політики розглядали в своїх працях Е.А. 

Висторобець, А.В. Федоров, В.Н. Яковлєва та ін. 

Постановка проблеми. Для сучасних 

політичних досліджень набуває актуальності 

проблема вивчення, розуміння і оцінки еколо-

гічної політики, в якій крім держави діють інші 

суб'єкти (бізнес-структури, громадські об'єднан-

ня, групи інтересів та ін.), що мають неполітич-

ний та недержавний характер. Вплив нових 

соціальних суб'єктів на ставлення державних 

структур до екологічних проблем в період глоба-

лізації диктує необхідність глибшого і комплекс-

ного дослідження процесу формування та реалі-

зації екологічної політики. Діяльність нових ак-

торів, їх вплив на політику держав в сфері еко-

логії призводить до формування інноваційних 

практик реалізації екологічної політики.  

В сучасній політиці екологічний фактор став 

ключовим для розвитку управління взаємовідно-

синами суспільства і природи в глобальному 

масштабі і зростання міждержавної взаємодії в 

цій сфері. Тому все більш актуальною стає по-

треба в розробці державами єдиного універса-

льного механізму реалізації екологічної політики 

та раціоналізації процесу прийняття політичних 

рішень в області екології. 

Основний текст. Важливими підсистемами 

екологічного управління є: державна, корпора-

тивна, регіональна і громадська підсистеми еко-

логічного управління. Державне екологічне уп-

равління – складова національної системи еколо-

гічного управління і загальної системи держав-

ного управління, що функціонує згідно з чинним 

законодавством України та має за мету здійснен-

ня державної екологічної політики і гармоніза-

цію суспільно-природних відносин на держав-

ному рівні. Крім того, державне екологічне 

управління визначають як вид діяльності органів 

виконавчої влади з реалізації внутрішньої і 
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зовнішньої екологічної політики держави, її 

внутрішньої і зовнішньої екологічних функцій. 

Доцільно зазначити, що врахування 

можливого впливу на екологію на етапі розробки 

політик, планів і програм розвитку не є 

законодавчо обов’язковим в Україні (на відміну 

від законодавства ЄС), а питання впливу на 

довкілля не набули широкого відображення в 

галузевих політиках розвитку. 

Тому державною екологічною політикою 

треба вважати систему законодавчо визначених 

цілей та заходів органів державної влади на всіх 

рівнях та у всіх сферах суспільного життя щодо 

забезпечення раціонального екологічно безпеч-

ного господарювання, високоефективного зба-

лансованого природокористування, створення 

сприятливих умов для забезпечення здоров’я 

людини, збереження і відтворення навколиш-

нього природного середовища та природно-

ресурсного потенціалу країни. 

При цьому основою державної екологічної 

політики в умовах євроінтеграційних прагнень 

України має стати законодавчо визначена 

обов’язковість врахування екологічних наслідків 

під час прийняття управлінських рішень, при 

розробленні документів, які містять програмні 

засади державного, галузевого (секторального), 

регіонального та місцевого розвитку. 

Державна екологічна політика України, 

згідно з існуючою Стратегією на період до 2030 

року, спрямована на досягнення таких 

стратегічних цілей: 

1. Підвищення рівня суспільної екологічної 

свідомості. 

2. Поліпшення екологічної ситуації та 

підвищення рівня екологічної безпеки. 

3. Досягнення безпечного для здоров’я людини 

стану навколишнього природного середовища. 

4. Інтеграція екологічної політики та вдоско-

налення системи інтегрованого екологічного 

управління. 

5. Припинення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття і формування 

екологічної мережі. 

6. Забезпечення екологічно збалансованого 

природокористування. 

7. Удосконалення регіональної екологічної 

політики. 

Об’єктом екологічного управління постають 

суспільні відносини в галузі природного середо-

вища, що не підвладні законам розвитку сус-

пільства. Об’єкт управління може здійснювати 

вплив на довкілля у двох напрямках: від природи 

до людини (вилучення природних ресурсів) і від 

людини до природи (забруднення навколиш-

нього природного середовища). Вплив на 

навколишнє природне середовище є кінцевим 

продуктом діяльності об’єкта управління. Але, 

виходячи зі специфіки екологічного управління, 

саме характеристика дії об’єкта управління на 

довкілля є критерієм ефективності функціону-

вання державного екологічного управління, 

тому цей вплив слід розглядати як вихід дер-

жавного екологічного управління. Держава, як і 

всі її суб’єкти господарювання та населення, 

перебуває під постійним фізичним впливом 

навколишнього середовища, що залежить як від 

певних об’єктивних природних чинників, так і 

від дії об’єктів управління. На вході державне 

екологічне управління отримує інформацію про 

використання природних ресурсів, стан навко-

лишнього природного середовища, ступінь його 

фізичного впливу на населення та суб’єкти 

господарювання. Ця інформація отримується в 

результаті моніторингу довкілля, різноманітних 

спостережень, контрольних вимірювань, еколо-

гічного аудиту тощо. Надходить вона також із 

внутрішньодержавних і міжнародних джерел 

інформації. Іншим видом вхідної інформації є 

міжнародні угоди, конвенції, регламенти, дані 

міжнародного екологічного досвіду. Одна части-

на такої інформації використовується для вдос-

коналення функціонування і модернізації дер-

жавного екологічного управління, інша – за 

своїм характером є управляючим впливом, який 

спонукає державу до виконання своїх еколо-

гічних зобов’язань перед міжнародною спільно-

тою, а суб’єкта управління – до реалізації відпо-

відних дій. Отже, з ієрархічного погляду, дер-

жавне екологічне управління виступає як об’єкт 

управління по відношенню до певного 

міжнародного органу. 

Ключовим етапом формування та реалізації 

державної екологічної політики є розробка та 

впровадження комплексного механізму її 

формування та реалізації (рис. 1). 
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Рис. 1. Механізм формування та реалізації державної екологічної політики 

 

Механізмом формування та реалізації дер-

жавної екологічної політики доцільно вважати 

сукупність цілей, принципів, функцій, форм, 

методів та інструментів, за допомогою яких дер-

жава (суб’єкт регулювання) впливає на об’єкти 

регулювання з метою збереження безпечного 

для існування живої і неживої природи навко-

лишнього середовища, захисту життя і здоров’я 

населення від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням навколишнього природного 

середовища, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів. 

Існують такі механізми формування та реалі-

зації державної екологічної політики в Україні: 

політико-адміністративний, інституційно-право-

вий, організаційний, фінансово-економічний, ін-

формаційно-освітній. 

Основними інструментами вказаних механіз-

мів реалізації державної екологічної політики є: 

1. Міжсекторальне партнерство та залучення 

зацікавлених сторін. 

2. Оцінка впливу стратегій, програм, планів на 

стан навколишнього природного середовища. 

3. Удосконалення дозвільної системи у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

4. Екологічна експертиза та оцінка впливу 

об’єктів екологічної експертизи на стан 

навколишнього природного середовища. 

5. Екологічний аудит, екологічне маркування. 

6. Екологічне страхування. 

7. Технічне регулювання, стандартизація та 

облік у сфері охорони навколишнього природ-

ного середовища, природокористування та 

забезпечення екологічної безпеки. 

8. Законодавство у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

9. Освіта та наукове забезпечення формуван-

ня і реалізації національної екологічної політики. 

10. Моніторинг стану довкілля та контроль у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища і забезпечення екологічної безпеки. 

11. Міжнародне співробітництво у сфері охо-

рони навколишнього природного середовища та 

забезпечення екологічної безпеки. 

12. «Гарячі» лінії з екологічних питань в орга-

нах державної влади та місцевого самовряду-

вання. 

13. Конференції, лекції, дослідження, опиту-

вання, реклама, висвітлення у ЗМІ та Інтернет 

щодо екологічних проблем та шляхів їх 

вирішення. 

14. Податки, пільги, кредитні ставки, митні 

тарифи, норми амортизації для стимулювання 

екологобезпечного виробництва та 

впровадження екологобезпечних технологій. 

Особливе значення в контексті формування 

та реалізації державної екологічної політики має 

запровадження науково-обґрунтованих, об’єк-

тивних принципів. 

Згідно зі Стратегією Державної екологічної 

політики України на період до 2030 року, 
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основними принципами державної екологічної 

політики є: 

– посилення ролі екологічного управління в 

системі державного управління України з метою 

досягнення рівності трьох складових розвитку 

(економічної, екологічної, соціальної), яка зу-

мовлює орієнтування на пріоритети сталого 

розвитку; 

– врахування екологічних наслідків під час 

прийняття управлінських рішень, при розроб-

ленні документів, які містять політичні та/або 

програмні засади державного, галузевого (секто-

рального), регіонального та місцевого розвитку; 

– міжсекторальне партнерство та залучення 

зацікавлених сторін; 

– запобігання надзвичайним ситуаціям 

природного і техногенного спрямування, що пе-

редбачає аналіз і прогнозування екологічних ри-

зиків, які ґрунтуються на результатах страте-

гічної екологічної оцінки, державної екологічної 

експертизи, а також державного моніторингу 

навколишнього природного середовища; 

– забезпечення екологічної безпеки і 

підтримання екологічної рівноваги на території 

України, подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи; 

– відповідальність нинішнього покоління за 

збереження довкілля на благо прийдешніх 

поколінь; 

– участь громадськості та суб’єктів господа-

рювання у формуванні та реалізації екологічної 

політики, а також урахування їхніх пропозицій 

при вдосконаленні природоохоронного законо-

давства; 

– невідворотність відповідальності за пору-

шення законодавства про охорону навколиш-

нього природного середовища; 

– пріоритетність вимог «забруднювач навко-

лишнього природного середовища та корис-

тувач природних ресурсів платять повну ціну»; 

– відповідальність органів виконавчої влади 

за доступність, своєчасність і достовірність 

екологічної інформації; 

– доступність, достовірність та своєчасність 

отримання екологічної інформації; 

– державна підтримка та стимулювання 

вітчизняних суб’єктів господарювання, які 

здійснюють модернізацію виробництва, 

спрямовану на зменшення негативного впливу 

на навколишнє природне середовище. 

Завданням державної екологічної політики є 

проведення поступової інституційної реформи 

державної системи охорони довкілля та 

використання природних ресурсів, які можна 

поділити та такі етапи (рис. 2). 

 
Рис. 2. Етапи формування та реалізації державної екологічної політики 

 

Етапи формування та реалізації державної 

екологічної політики мають відбуватись за на-

прямками, які передбачають гарантування еко-

логічної безпеки життєдіяльності громадян 

України, запобігання деградації навколишнього 

середовища; впровадження належних матері-

альних, процедурних, інституційних та інших 

механізмів й інструментів щодо її регулювання 

та встановлення адміністративно-правових, ор-

ганізаційних, фінансово-економічних та інших 

умов для реалізації і захисту права людини на 

безпечне для життя та здоров’я довкілля, а також 

забезпечення раціонального природокористування. 
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Сучасні умови існування суспільства дикту-

ють необхідність екологозберігаючої економіч-

ної концепції господарювання. З метою вдоско-

налення та розвитку екологічного законодавства 

України, а також відповідно до рекомендацій 

Всеєвропейської стратегії збереження біоло-

гічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) 

щодо питання формування Всеєвропейської еко-

логічної мережі як єдиної просторової системи 

територій країн Європи з природним або 

частково зміненим станом ландшафту в України 

створено Загальнодержавну програму форму-

вання національної екологічної мережі України 

на 2000—2015 рр., затверджену Законом 

України. Реалізація Програми розрахована на 

період до 2015 року, який поділяється на два 

етапи — 2000—2005 рр. та 2006—2017 рр. 

Таким чином, у чинному законодавстві про 

охорону навколишнього природного середови-

ща закріплено загальні принципи й цілі діяль-

ності державних органів з питань охорони дов-

кілля, які повинні забезпечувати концептуальну 

однорідність законодавства у цій сфері, визна-

чено основні напрями діяльності та органи, які їх 

здійснюють.  

Місцеве самоврядування в Україні згідно з 

чиним законодавством здійснюється через 

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи, районні та обласні ради, а також 

територіальними громадами сіл, селищ, міст. Ці 

органи, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ і міст, 

вирішують питання місцевого значення в межах 

Конституції та законів України, самостійно 

реалізують надані їм повноваження. 

Виключно до компетенції як обласних, так і 

районних рад у галузі соціально-економічного 

розвитку належать такі функції: затвердження 

бюджетів території, внесення змін до них, зат-

вердження звітів про їх виконання; затвердження 

програм соціально-економічного та культурного 

розвитку території, цільових програм з інших 

питань, заслуховування звітів про їх виконання; 

розподіл державних коштів у вигляді дотацій, 

субвенцій відповідно між районними бюдже-

тами, місцевими бюджетами міст обласного 

значення, сіл, селищ, міст районного значення; 

регулювання земельних відносин; вирішення за 

дорученням відповідних рад питань про продаж, 

передачу в оренду, концесію або під заставу 

об'єктів комунальної власності, які забезпечують 

спільні потреби територіальних громад і перебу-

вають в управлінні відповідних рад, а також 

придбання цих об'єктів в установленому законом 

порядку; вирішення питань щодо управління 

об'єктами спільної власності територіальних гро-

мад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебу-

вають в управлінні відповідних рад; делегування 

місцевим державним адміністраціям окремих 

повноважень обласних і районних рад; надання 

згоди на передачу об'єктів з державної у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

і ухвалення рішень про передання об'єктів права 

спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, що перебувають в управлінні 

відповідних рад, у державну власність, а також 

про придбання об'єктів державної власності. 

В останні роки для розвитку нормативно-

правової бази прийнято спеціальні законодавчі 

акти, спрямовані на спеціальне запобігання та 

усунення порушень якості компонентів довкіл-

ля. Вони найбільшою мірою не враховують 

природну, географічну та соціально-економічну 

специфіку того чи іншого регіону, але регламен-

тують головні напрями діяльності держави у 

сфері охорони навколишнього середовища, а са-

ме: впровадження стандартів якості довкілля, 

організацію моніторингу, управління розроблен-

ням і реалізацією програм контролю за забруд-

ненням середовища, організацію наукових дос-

ліджень з проблем довкілля, бюджетно-фінансо-

ву діяльність тощо. 

Нині в Україні чинним законодавством не 

визначено основні принципи регіональної еколо-

гічної політики, але, виходячи із загальносис-

темних вимог, конституційних прав людини і на-

ціональних інтересів, міжнародних зобов'язань 

країни, їх можна визначити таким чином: 

- пріоритетність прав людини на екологічно 

безпечне і здорове життя; 

- обов'язковість додержання екологічних 

законів гармонізації співіснування людини, 

суспільства і природи; 

- обов'язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів у місцевій 

життєдіяльності; 

- обов'язковість додержання принципу 

екологічної, соціальної, економічної і культурної 

збалансованості під час здійснення господар-

ської та іншої діяльності; 

- екологізація всіх сфер місцевої 

життєдіяльності; 

збалансованість національних і місцевих інте-

ресів, державної і місцевої екологічної політики; 
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- пріоритетність громадських екологічних 

ініціатив, гласності і демократизму під час 

прийняття рішень; 

- пріоритетність екологічної культури, освіти 

як способу життя населення в гармонії з 

природою; 

- забезпечення відповідальності 

забруднювачів усіх форм власності; 

- забезпечення ефективності дії еколого-

економічних механізмів природокористування 

на основі принципу «забруднювач платить»; 

- пріоритетність новітніх технологій у 

функціонуванні місцевих комунальних служб. 

У 2015 р. Указом Президента України від 26 

травня 2015 р. № 287/2015 затверджена нова 

Стратегія національної безпеки України, де було 

визначено загрози екологічній безпеці: 

- надмірний антропогенний вплив і високий 

рівень техногенного навантаження на територію 

України; 

- негативні екологічні наслідки 

Чорнобильської катастрофи; 

- значний обсяг відходів виробництва та 

споживання і неналежний рівень їх вторинного 

використання, переробки та утилізації; 

- незадовільний стан єдиної державної 

системи та сил цивільного захисту, системи 

моніторингу довкілля. 

Пріоритетами забезпечення екологічної 

безпеки Стратегії визначено: 

- збереження природних екосистем, підтрим-

ка їх цілісності та функцій життєзабезпечення; 

- створення ефективної системи моніторингу 

довкілля; 

- ресурсозбереження, забезпечення 

збалансованого риродокористування; 

- зниження рівня забруднення навколишнього 

природного середовища, забезпечення контролю 

джерел забруднення атмосферного повітря, 

поверхневих і підземних вод, зниження рівня 

забруднення та відтворення родючості грунтів; 

- очистка територій від промислових і 

побутових відходів; 

- формування системи переробки та утилізації 

відходів виробництва та споживання; 

- мінімізація негативних наслідків 

Чорнобильської катастрофи; 

- недопущення неконтрольованого ввезення в 

Україну екологічно небезпечних технологій, 

речовин, матеріалів, трансгенних рослин і 

збудників хвороб. 

Також зазначено, що Україна вживатиме за-

ходів щодо забезпечення біобезпеки, унемож-

ливлення поширення небезпечних інфекційних 

захворювань, підтримуватиме міжнародні зусил-

ля у цій сфері. 

Таким чином, ключовими напрямами розвит-

ку й вдосконалення законодавства на даному 

етапі є розробка і впровадження нормативно-

правових актів, що забезпечують введення в дію 

законів та створення умов для виконання вимог 

чинного законодавства; вдосконалення діючого 

законодавства відповідно до вимог нашого 

сьогодення з врахуванням реальних умов 

діяльності суб'єктів господарювання. 

Висновки. Як бачимо, в Україні існує підґ-

рунтя й розвинені механізми реалізації еколо-

гічної політики, але вони не дієві, або реа-

лізуються не в повній мірі та потребують адап-

тації до європейського законодавства і запози-

ченні досвіду країн, з урахуванням особливос-

тями властивими нашої країні, в яких ефективні-

сть реалізації екологічної політики вже доведена. 

Отже, на сучасному етапі суспільного роз-

витку, якому притаманне прискорення темпів 

науково-технічного прогресу, з одного боку, 

загострення екологічних проблем та забруд-

нення навколишнього середовища, з іншого — 

особливого значення набуває процес формуван-

ня та реалізації дієвої та ефективної державної 

екологічної політики, яка враховує існуючий 

природно-ресурсний потенціал регіонів. Голов-

ною метою державної екологічної політики на 

регіональному рівні в довгостроковій перспекти-

ві є підвищення якості життя населення регіону 

за рахунок поліпшення екологічних параметрів 

системи життєзабезпечення, впровадження но-

вих наукоємних, ресурсозберігаючих екологічно 

чистих технологій, формування стабільного 

екологобезпечного господарсько-виробничого 

комплексу, створення екологічно безпечних 

умов проживання людей, що й буде предметом 

подальших наукових досліджень. 

Так, розглядаючи економічний механізм, слід 

зазначити, що: фактично не існують механізми 

кредитування природоохоронних заходів, піль-

гового оподаткування та цінового заохочення 

еколого_конструктивної діяльності; не набули 

необхідного розвитку механізми надання 

субсидій на формування екологічної інфраструк-

тури, національного ринку екологічних послуг; 

фактична плата за забруднення не покриває 

фактичної шкоди; спостерігається тенденція до 
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заниження реальної вартості природних благ 

тощо. Стосовно організаційних механізмів, то 

вони належать до категорії перспективних. 

Адміністративні механізми на сьогодні вже 

сформувалися у певну злагоджену систему, про-

те і вони не позбавлені недоліків: формальність 

процедури екологічної експертизи; лише не 

значна частина норм може вважатися екологіч-

ними, адже більшість встановлена без урахуван-

ня законів існування біосистем. Сучасне 

законодавство стримує процес упровадження 

інновацій, акцентуючи увагу не на запобіганні 

забрудненню, а на усуненні його наслідків. 

Забезпечення стійкого соціально-

економічного та екологічного розвитку регіону 

неможливе без проведення активної 

регіональної екологічної політики, а також без 

формування дієвого механізму контролю за 

екологічною ситуацією і управління 

природоохоронними заходами. 

 

Література 

Законодавчі документи та нормативно-правові акти 

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 р. № 1071-р. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc  

2. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: 

Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2818-17.  

Статті з видань, що продовжуються 
3. Качурінер В.Л. Становлення та розвиток політики Європейського Союзу у сфері охорони 

навколишнього середовища та екологічних стандартів виробництва / В.Л. Качурінер // Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. – 2013. – Вип. 5. – С. 326–331.  

4. Колесник В.Ю. Поняття та загальна характеристика принципів екологічної політики 

Європейського Союзу / В.Ю. Колесник // Вісник Чернівецького факультету Національного 

університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Вип. 1. – С. 130–141.  

5. Мірошниченко О.П. Економічний механізм екологічної політики України та ЄС (порівняльний 

аспект) / О.П. Мірошниченко // Європейські перспективи. – 2012. – № 2 (1). – С. 205–207.  

6. Трофимчук В.О. Макроекономічні особливості реалізації екологічної політики в сфері 

поводження з відходами (на прикладі природоохоронних інвестицій) / В.О. Трофимчук // Економічні 

науки. – Cерія: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (1). – С. 21 - 29 

7. Ашикова Е.І. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент реалізації державної екологічної політики / 

Е.І. Ашикова // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали V наук.-практ. конф. 

(12 груд. 2013 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. - С. 133 - 136. 

Книги одного автора 
8. Малиш Н.А. Ефективні механізми формування державної екологічної політики: монографія / 

Н. А. Малиш. – К.: К.І.С., 2011. - 348 с. 

Статті з журналів 
9. Потапенко В.Г. Від практики реалізації природоохоронних заходів до екологічної політики в Україні: 

шляхи і проблеми: аналітична доповідь / В.Г. Потапенко, А.Б. Качинський та ін. – Київ: НІСД, - 2011. - 31 с.  
 

Омельченко О.Е. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

В статье говорится об основных принципах государственной экологической политики в условиях евроинтеграционных 

стремлений Украины, освещаются ключевые этапы формирования и реализации государственной экологической 

политики, основные механизмы ее реализации, определены составляющие исследуемых механизмов. 

Ключевые слова: экологическая политика, публичное управление, механизмы публичного управления, организационный и 

экономический механизм реализации экологической политики Украины. 

 

Omelchenko O. 

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY IN MODERN UKRAINIAN SOCIETY 

The article deals with the main principles of the state ecological policy in the conditions of Ukraine's European integration 

aspirations, highlights the key stages of the formation and implementation of the state ecological policy, the main mechanisms of its 

implementation, and the components of the investigated mechanisms are determined. 

 Key words: ecological policy, public administration, mechanisms of public administration, the organizational and economic 

mechanism of realization of ecological policy of Ukraine. 


