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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: 
СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ

 
У межах статті здійснюється аналіз сутності екологічної політики держави в публіч-

ному управлінні, що зумовлює гностичну й технологічну зміну функціональної ролі держави в 
напрямі запровадження новітніх інструментів локалізації негативних процесів у сфері еко-
логічної безпеки людства. Визначено, що одним з інструментів впливу держави на сферу при-
родокористування та збереження органічної стабільності природних ресурсів і життєді-
яльності людини є екологічна політика.

У статті акцентовано увагу на деконструкції традиційної функціональної ролі держави 
та моделей екологічної політики держави в напрямі забезпечення соціально-економічного й 
екологічного розвитку держави та її регіонів, на підставі чого увиразнюється гностична 
доцільність запровадження нових методологічних принципів і засад формування правового 
регулювання й організації природоохоронної діяльності держави, що тим самим слугувало 
би формуванню результативних екологічних відносин і вирішенню пріоритетних екологічних 
проблем держави.

Показано, що в загальностратегічному відношенні реалізація державою єдиної держав-
ної політики в галузі екології, будучи спрямованою на охорону навколишнього середовища та 
раціональне природокористування, методологічно й технологічно має слугувати зміцненню 
природно-ресурсного, інтелектуального й економічного потенціалу держави у вирішенні гло-
бальних і національних екологічних проблем. Це свідчить про те, що запровадження резуль-
тативної екологічної політики держави має слугувати локалізації відповідних деградаційних 
чинників природного середовища не лише на національному, але й на глобальному рівнях.

Розкрито сутність і зміст екологічної політики держави, систематизовано основні 
дослідницькі підходи до її ідентифікації як високоефективного інструменту запровадження 
специфічних засобів організації та забезпечення стабільності екологічного розвитку дер-
жави, розкрито методологічний і технологічний зміст політики держави у сфері забезпе-
чення раціонального природокористування, її цілі, принципи та завдання, показано відмін-
ність традиційних концепцій ідентифікації екологічної політики держави.

Ключові слова: екологічна політика держави, сучасний глобальний розвиток, раціональне 
природокористування, відтворення природних ресурсів, екологічна проблематика.

Постановка проблеми. Актуалізація еколо-
гічної проблематики набуває особливого уви-
разнення в умовах пошуку нових форм і засобів 
впливу держави на екологічну кризу та набли-
ження глобальної екологічної катастрофи, що 
породжує демографічну небезпеку життєдіяль-
ності людства. Водночас варто враховувати той 
факт, що в умовах розвитку сучасного світу не 
існує національних екологічних проблем – існу-
ють глобальні екологічні проблеми, «пов’язані 
зі зміною клімату, втратою біологічного різно-
маніття, опустелюванням та іншими негатив-
ними для навколишнього середовища процесами, 
зростанням екологічного збитку від стихійних 
лих і техногенних катастроф, забрудненням 
атмосферного повітря, поверхневих і підземних 
вод, а також морського середовища, що зачіпає 

національні інтереси держав» [1, с. 112]. Це все 
зумовлює гностичну та технологічну зміну функ-
ціональної ролі держави в напрямі запровадження 
новітніх інструментів локалізації негативних про-
цесів у сфері екологічної безпеки людства. Одним 
з інструментів впливу держави на сферу приро-
докористування та збереження органічної ста-
більності природних ресурсів і життєдіяльності 
людини є екологічна політика. Її технологічна 
доцільність зумовлена також тим, що сучасний 
світ «переживає екологічну ситуацію, яка різко 
відрізняється від того, з чим коли-небудь у свої 
історії стикалось людство, адже небезпечні зміни 
навколишнього середовища сьогодні набули гло-
бального характеру» [1, с. 137]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні увага як закордонних, так і вітчизняних 
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дослідників зосереджується на винайденні меха-
нізму вдосконалення екологічної політики дер-
жави.

Окремим питанням дослідження екологіч-
ної політики держави присвячено дослідження 
таких науковців, як: А. Аверченков, Р. Гіззатуллін, 
У. Дуглас, Н. Реймерс та інших. 

Постановка завдання. Мета статті – роз-
крити сутність екологічної політики держави 
шляхом систематизації основних дослідницьких 
підходів до її ідентифікації. 

Досягнення даної мети зумовлює вирішення 
таких завдань, як:

– з’ясування сутності поняття «екологічна 
політика держави», дослідження його практичних 
аспектів;

– розкриття методологічного та технологічного 
змісту політики держави у сфері забезпечення 
раціонального природокористування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи сутність екологічної політики дер-
жави, доцільно враховувати зміну загально-
методологічного контексту концептуалізації та 
функціонального спрямування політики в межах 
постмодерної держави. На підтвердження цього 
С. Боголюбов виходить зі спрощеного контексту 
її розуміння як «сфери суспільних відносин (вид 
діяльності), які складаються в результаті взаємодії 
різних великих соціальних груп щодо державної 
влади, визначення форм, завдань та змісту діяль-
ності держави в різних сферах суспільного життя» 
[2, с. 234]. Артикулюючи даний зміст ідентифіка-
ції політики та прикладення його до конкретних 
сфер суспільства, варто відзначити іманентну від-
мінність розуміння політики у ХХ ст. та в першій 
половині ХХІ ст. Це, на думку В. Данілова-Дані-
льян, зумовлено тим, що в більшості дослідниць-
ких підходів ХХ ст. політика передбачала «захо-
плення, здійснення, використання державної 
влади класами, боротьбу їх за неї; у даний час у 
контексті екологічної, енергетичної, продоволь-
чої, освітньої, медичної й інших сфер силовий 
складник політики зміщується в бік гуманітарних 
аспектів, де влада держави не зникає, але відхо-
дить на другий, часом задній план чи не єдиного 
виконавця волі народу» [3, с.144]. 

Дотримуючись такої гностичної традиції, 
Н.-А. Робінсон пропонує розуміти політику як 
«високоефективний інструмент держави, який 
передбачає запровадження специфічних засобів 
організації та забезпечення її різнобічної діяль-
ності в різних сферах суспільного життя, здій-
снення завдань і функцій як всеосяжним, рухомим 

і надійним регулятором суспільних відносин» 
[4, с. 267]. З огляду на новітню методологічну 
патетику розуміння державної політики, держава 
здобуває широку функціональну можливість для 
використання потенціалу влади на користь зба-
лансування відносин у різних сферах суспільного 
життя та врегулювання результативності їх функ-
ціонування. Це певним чином свідчить про зміну 
владно-силового вектора ідентифікації ресурсу 
політики сучасної держави на владно-економіч-
ний, який повинен забезпечити результативність 
збалансування інтересів між відповідними гру-
пами та сферами суспільства.

З огляду на актуальність вирішення екологіч-
ної проблематики та розроблення відповідного 
інструментарію функціонування держави як 
інституту локалізації екологічних викликів, біль-
шість учених особливу увагу приділяють обґрун-
туванню стратегічної ролі держави в даному про-
цесі. У.-О. Дуглас сутність екологічної політики 
держави вбачає у функціональній спроможності 
держави володіти ресурсним потенціалом належ-
ного реагування на виклики екологічної безпеки. 
У даному відношенні політика держави має бути 
спрямована на належне ресурсне реагування на 
глобальні природні процеси, до яких учений від-
носить: «зміну клімату та виснаження озонового 
шару планети, зростання матеріального збитку 
від стихійних лих і техногенних катастроф тощо, 
забруднення атмосферного повітря, поверхне-
вих і підземних вод, а також морського серед-
овища» [5, с. 303]. В альтернативу цього держава 
зобов’язана перманентно розробляти й запро-
ваджувати відповідний інструментарій забезпе-
чення ефективності «суспільного відтворення» як 
головного чинника впливу на забезпечення належ-
ного функціонування людського співтовариства 
та його впливу на навколишнє середовище. Така 
функціональна роль держави через реалізацію 
відповідного адміністративного інструментарію 
покликана забезпечити «збереження природної 
рівноваги» та «функціонування екологічних сис-
тем». Це передбачає врахування відповідних рин-
кових чинників «експлуатації земельних, водних, 
лісових, мінеральних та інших природних ресур-
сів, а також зростання негативного впливу гос-
подарської діяльності підприємств на природне 
середовище, що призводить до надзвичайно нега-
тивних екологічних наслідків» [5, с. 329]. У такий 
спосіб, на думку вченого, екологічна політика 
держави має слугувати функціональному стри-
манню «деградації і дестабілізації основних ком-
понентів біосфери, втрати її цілісності і стійкості, 
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скорочення біорозмаїття, здатності до нейтралі-
зації забруднення й інших негативних процесів, 
руйнування існуючих екологічних систем, дегра-
дації природних умов, що забезпечують здоров’я, 
соціально-економічний і екологічний добробут 
населення на природних територіях» [5, с. 340]. 

У методологічному та технологічному від-
ношенні екологічна політика держави, на думку 
Н. Реймерса, спрямована на «охорону й оздоров-
лення навколишнього середовища, раціональне 
використання і відновлення природних ресурсів, 
збереження та розвиток біосфери, що покликане 
гарантувати безпечну життєдіяльність людини» 
[6, с. 117]. Ідеться про те, що функціональний 
вплив держави має поширюватися на всі підсис-
теми і компоненти управління природним серед-
овищем. Це зумовлено тим, що політична сфера 
держави, яка забезпечує регулювання екологіч-
них відносин, передбачає збалансоване функціо-
нування «системи інститутів і відносин, у межах 
яких відбувається політичне життя і здійснюється 
державна влада, включаючи безпосередньо саму 
державу; політичні партії, громадські рухи, орга-
нізації, профспілки тощо; політичні відносини між 
елементами даної системи; політичну свідомість; 
політичні норми, традиції; право» [6, с. 123]. 

У більшості країн сучасного світу важливим 
інструментом реалізації екологічної політики 
держави є запровадження держаних і національ-
них екологічних доктрин, спрямованих на забез-
печення реалізації сталого розвитку держави, 
«високу якість життя і здоров’я її населення, наці-
ональну безпеку, що може бути забезпечено лише 
за умови збереження природних систем і під-
тримки відповідної якості навколишнього серед-
овища» [7, с. 67]. Виходячи із цього, у загально-
стратегічному плані реалізація державою єдиної 
державної політики в галузі екології, будучи спря-
мованою на охорону навколишнього середовища 
та раціональне природокористування, методоло-
гічно й технологічно має слугувати зміцненню 
природно-ресурсного, інтелектуального й еко-
номічного потенціалу держави у вирішенні гло-
бальних і національних екологічних проблем. Це 
свідчить про те, що запровадження результатив-
ної екологічної політики держави має слугувати 
локалізації відповідних деградаційних чинників 
природного середовища не лише на національ-
ному, але й на глобальному рівнях.

У межах аналізу сутності й інструментального 
забезпечення екологічної політики держави на 
особливу увагу заслуговує підхід Р. Гіззатулліна, 
у межах якого розроблено інструменти природо-

охоронної політики, які слугують стабільності та 
результативності екологічного розвитку й еколо-
гічної безпеки держави. До таких інструментів 
учений відносить: 1) екологічні стандарти; 2) еко-
логічні податки; 3) ринкові дозволи на забруднення 
навколишнього середовища; 4) використання 
цивільного права [8, с. 63]. На підставі цього ним 
розроблено систему екологічного законодавства, 
яка має забезпечити результативність екологіч-
ного розвитку держави. Її основними елементами 
виступають: природоресурсне законодавство, яке 
включає нормативні акти, що регулюють охорону 
і використання окремих видів природних ресурсів 
(землі, ліси, надра, води, атмосфера, тваринний 
світ тощо); природоохоронне законодавство, яке 
включає нормативні акти, які регулюють охорону 
навколишнього середовища загалом [8, с. 65]. 
Використання цих двох підсистем має слугувати 
стимулюванню раціонального природокористу-
вання й охорони навколишнього середовища.

Своєрідним гностичним продовження наведе-
ної вище концепції розуміння функціонального 
змісту екологічної політики держави слугує під-
хід А. Анісімова, у межах якого розроблено від-
повідні параметри стимулювання державою при-
родокористування. Серед них такі: 1) надання 
податкових та інших пільг під час упровадження 
існуючих технологій, нетрадиційних видів енер-
гії; 2) використання вторинних ресурсів і пере-
роблення відходів, а також здійснення інших 
ефективних заходів щодо охорони навколишнього 
середовища відповідно до законодавства дер-
жави [9, с. 24]. Учений особливу увагу звертає 
на активізацію функціональної ролі держави в 
запроваджені прогресивних технологій екологіч-
ного розвитку та модернізації системи природо-
користування шляхом створення необхідної нор-
мативної бази реалізації заходів у сфері охорони 
навколишнього середовища. Такий підхід безпо-
середньо передбачає формування гнучкої системи 
співвідношення лімітів і плати за природокорис-
тування. 

У контексті розроблення функціонально 
результативної регіональної політики держави у 
сфері екології Н. Жаворонкова звертає увагу на 
доцільність урахування «еколого-економічних 
особливостей природних територій» у «старо-
промислових і новоосвоюваних регіонах». Ідеться 
про методологічну відмінність і доцільність ураху-
вання типологічних особливостей функціонування 
районів під час розроблення відповідних стратегій 
екологічного розвитку держави. Така аргумента-
ція вченого базується на тому, що «природні тери-
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торії в «старопромислових регіонах» традиційно 
мають комплекс складних екологічних і соціаль-
них проблем, які необхідно негайно вирішувати 
для запобігання подальшому погіршенню умов 
проживання населення і деградації навколиш-
нього середовища» [10, с. 77]. Екологічна політика 
держави під час розробленя та реалізації відповід-
ного адміністративного інструментарію має вра-
ховувати специфічні екологічні та соціальні умови 
регіону, стан його природного середовища, демо-
графічну ситуацію. Дотримуючись такої методо-
логічної конструкції, учений вказав на стратегічні 
пріоритети екологічної політики держави, серед 
яких: «збереження та відновлення природного біо-
логічного різноманіття та ландшафтів на освоєних 
територіях, мінімізація шкоди, яка завдається при-
родному середовищу» [10]. 

Усе це свідчить про посилення правового регу-
лювання екологічної сфери держави в «новоосвою-
ваних» регіонах і специфічних природно-екологіч-
них умов їхнього функціонування. Такий підхід, на 
думку європейських експертів, увиразнює доціль-
ність запровадження державою стратегії комплек-
сного освоєння природних ресурсів, яка передба-
чає «правові заходи й еколого-правові вимоги до 
здійснюваної господарської діяльності, спрямовані 
насамперед на забезпечення правового режиму 
територій, особливого порядку й умов користування 
природними ресурсами, їх комплексного, раціональ-
ного використання, охорони навколишнього середо-
вища й екологічної безпеки, обмеження негативного 
впливу господарської діяльності на середовище про-
живання населення, реалізацію їхніх екологічних, 
соціальних та інших прав» [11]. 

Такий контекст розуміння стратегічного та 
функціонального спрямування екологічної полі-

тики держави передбачає «обов’язковість» ура-
хування сучасних індивідуально-типологічних 
екологічних умов життєдіяльності держави та 
її регіонів. Саме тому, на думку М. Дудікова,  
«у сучасних економічних умовах державна і регі-
ональна екологічна політика, а також законодав-
ство, публічне управління повинні бути спрямо-
вані на забезпечення соціально-економічного, 
екологічного розвитку промислових регіонів, 
підтримку якісного стану природного середо-
вища, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів, їх охорони» [12, с. 55]. Це 
свідчить про деконструкцію традиційної функ-
ціональної ролі держави та моделей екологічної 
політики держави в напрямі забезпечення соці-
ально-економічного й екологічного розвитку дер-
жави та її регіонів. На підставі цього увиразню-
ється гностична доцільність запровадження нових 
методологічних принципів і засад формування 
правового регулювання й організації природоохо-
ронної діяльності держави, що тим самим слугу-
вало б формуванню результативних екологічних 
відносин і вирішенню пріоритетних екологічних 
проблем держави.

Висновки. Отже, здійснений аналіз еколо-
гічної політики держави дозволив розкрити її 
сутність і зміст, систематизувати основні дослід-
ницькі підходи до її ідентифікації як високоефек-
тивного інструменту запровадження специфічних 
засобів організації та забезпечення стабільності 
екологічного розвитку держави, розкрити методо-
логічний і технологічний зміст політики держави 
у сфері забезпечення раціонального природоко-
ристування, її цілі, принципи та завдання, пока-
зати відмінність традиційних концепцій ідентифі-
кації екологічної політики держави.
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Gayevskyy I.V. ENVIRONMENTAL POLICY OF THE STATE:  
ESSENCE, MAIN CONCEPTS AND APPROACHES

Within the limits of this article the analysis of essence of ecological policy of the state in public management 
is carried out, which causes the gnostic and technological change of the functional role of the state in the direc-
tion of introduction of the newest tools of localization of negative processes in the field of ecological safety of 
mankind. It is determined that one of the instruments of state influence on the sphere of natural resources use 
and preservation of organic stability of natural resources and human life is ecological policy.

The article focuses on the deconstruction of the traditional functional role of the state and models of the 
state’s environmental policy in the direction of ensuring the socio-economic and ecological development of 
the state and its regions, on its basis the gnostic expediency of introducing new methodological principles and 
grounds of formation of legal regulation and organization of environmental activity of the state, which thereby 
would serve the formation of effective environmental relations and the resolution of priority environmental 
problems of the state.

It is shown that in the general strategic sense, the state’s implementation of a unified state policy in the field 
of ecology, aimed at environmental protection and rational use of natural resources, should, methodologically 
and technologically, serve to strengthen the natural resources, intellectual and economic potential of the state 
in solving global and national environmental problems. This suggests that the introduction of effective environ-
mental policy of the state should serve not only localization of the relevant degradation factors of the natural 
environment at the national but also at the global level.

The essence and content of ecological policy of the state are described, the main research approaches to 
its identification are systematized as a highly effective instrument for the introduction of specific means of 
organization and ensuring the stability of the ecological development of the state, the methodological and 
technological content of the state policy in the field of ensuring the rational use of nature, its goals, principles 
and objectives, distinction of traditional concepts of identification of the state’s environmental policy is shown.

Key words: ecological policy of state, modern global development, rational use of nature, reproduction of 
natural resources, ecological problems.


