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СУТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В 

ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ 

 

Управлінську роль органів державного управління в галузі екології 

важко переоцінити. Зазначене створює вагомі підстави для 

дослідження сутнісного підходу до державного екологічного 

управління.  

На сьогодні стан довкілля залежить від багатьох факторів, зокрема 
політичних, економічних та соціальних. Дотримання вимог 

екологічного законодавства у разі потреби підтримується 

примусовими заходами, що санкціоновані державою. Для реалізації 

напрямів державної екологічної політики використовуються значні 

економічні та адміністративні ресурси.  

Сучасна міжнародна спільнота досить часто використовує поняття 

«екологічна держава» для визначення високого рівня розвитку та 

дотримання екологічно-правових норм у державі [2, с. 3]. 

Турбота про розвиток екологічної держави спонукає дослідників 

аналізувати екологічне управління у широкому політичному контексті, 

який включає специфічний характер взаємодії держави та суспільства, 

конституційні і правові норми, адміністративну практику та політичну 
культуру, виборчі системи і механізми представницької демократії.  

Постійне вдосконалення екологічного управління є однією з вимог 

міжнародної та європейської системи стандартизації екологічного 

управління. Для державного екологічного управління це означає його 

функціональне розширення й системно-методологічне поглиблення. 

Йдеться не тільки про охоронні функції, а й про освоєння функцій 
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гармонізації [1, с. 76]. 

При цьому науково-практичні підходи до державного екологічного 

управління мають вираз у сутнісному його розумінні як системи 

регулювання, адміністративного апарату, корпусу ідей та експертних 

знань, а також місця суперечок і прийняття управлінських рішень.  

З огляду на викладене державне екологічне управління постає як 

система втручання, що впливає на взаємодію суспільства та довкілля. 

Зазначена особливість охоплює екологічні нормативно-правові акти, 
суб’єктами правотворчості яких є органи управління на всіх рівнях 

влади; контроль за забрудненням, утилізацією відходів, видобутком 

ресурсів, будівництвом і експлуатацією промислових об’єктів, 

енергетичною та транспортною інфраструктурою, а також заходи щодо 

захисту об’єктів рослинного і тваринного світу та місць їх існування.  

Нині сформована складна мережа політичних і програмних 

ініціатив, що пов’язані з оподаткуванням та видатками, за допомогою 

яких держава керує індивідуальною та колективною поведінкою 

певних суб’єктів, що має екологічні наслідки. 

Другою особливістю державного екологічного управління варто 

вважати спеціалізований адміністративний апарат, основою якого є 

міністерства та відомства. Апарат природоохоронного управління 
також є на регіональному та місцевому рівнях. Важливість цієї 

особливості державного екологічного управління не слід 

недооцінювати, оскільки створена адміністративна структура, що 

наповнена кадрами державних службовців з чіткою відповідальністю 

за охорону навколишнього природного середовища, має забезпечувати 

безперервність вирішення екологічних проблем.  

Третя особливість державного екологічного управління обумовлена 

ідейними аспектами залучення держави до охорони навколишнього 

природного середовища та передбачає наступне: 

По-перше, держава виступає розповсюджувачем (і певною мірою 

генератором) екологічних ідей, дискурсів і цінностей. Світова 
практика свідчить, що багато урядових органів шляхом розробки 

програм освіти, а також запуску загальнонаціональних рекламних 

кампаній намагаються переконати громадян подумати про екологічні 

наслідки своїх дій. Цю ідеологію можна розуміти як спробу 

просування екологічних цінностей та формування відповідального 

ставлення до об’єктів природи. Зазначене одночасно є частиною 

постійних зусиль щодо легітимного державного втручання в процес 

охорони довкілля. Не слід забувати і про те, що державні інституції 

пропагують досить специфічне розуміння відносної значущості 

екологічних проблем та підходів до їх вирішення.  
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По-друге, держава завдяки фінансуванню наукових досліджень та 

підтримці вузькоспеціалізованих державних установ відіграє ключову 

роль у формуванні екологічних знань про стан екологічних систем та 

наслідки взаємодії людини та довкілля як у межах, так і поза межами її 

національних кордонів. 

Четверта особливість державного управління в галузі екології має 

вираз у тому, що держава служить ареною екологічних конфліктів і 

місцем для прийняття спеціальних управлінських рішень. 
Спеціалізовані екологічні інституції забезпечують засади для 

здійснення аргументації, консультацій, лобіювання та переговорів 

щодо визначення проблем і рішень, а також деталей розробки та 

реалізації політики, тоді як загальні структури держави забезпечують 

контекст, у якому формуються ширші політичні цілі та приймаються 

авторитетні рішення. Іншими словами, екологічна держава постає як 

інституційна структура, в рамках якої визначаються екологічні 

цінності. Насамкінець варто відзначити, що, на нашу думку, 

сформульовані вище особливості державного управління в галузі 

екології тісно переплетені між собою та у своїй сукупності уявляють 

сутнісний підхід до державного управління в галузі екології. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ IT-КОМПАНІЇ 

 

Концепція стратегії розвитку підприємства має визначальне 

значення для утримання або завоювання його позиції в галузі, 
ринкової поведінки і сфери інтересів бізнесу. Крім цього, стратегія – 


