
ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

доц. Лук’янихін В.О., асп. Провозін Н.В. 

 

Ознайомившись зі змістом багатьох стратегій, програм розвитку 

розробленими українськими науково-дослідними інститутами, органами 

державної влади ми, в черговий раз переконуємося про недостатнє науково-

методичне забезпечення стратегічного управління. У ряді випадків стратегії 

носять незавершений характер, оскільки не містять механізмів реалізації. 

Недостатньо обґрунтований категорійний апарат призводить до підміни 

понять, що знижує якість управлінських рішень. Крім того, у багатьох 

випадках не враховуються альтернативність підходів, терміни досягнення 

поставлених цілей, організаційне і фінансове забезпечення реалізації 

розробленого стратегічного документа. При цьому не завжди зрозуміло, який 

економічний та соціальний ефект буде досягнутий після реалізації стратегії. 

Практика показує, що урядові органи користуються тією ситуацією, 

що їх стратегії розвитку не вивчає велика частина населення (з багатьох 

причин). Також вони ж не контролюють хід їх реалізації, а ті хто 

зацікавлений у вирішенні даних питань не має повноваження вплинути, а тим 

більше щось змінити. 

Враховуючи факторну значимість екологічних чинників при розробці 

національної політики розвитку країни, слід зазначити головні умови 

забезпечення збалансованого природокористування, які повинні бути 

обґрунтовані в стратегіях розвитку суспільства: 

- інституційні; 

- нормативно-правові; 

- інфраструктурні; 

- науково-технічні; 

- ресурсні; 

- організаційно – економічні. 

Слід зазначити, що саме в частині інституційного та організаційно-

економічного забезпечення управління має своєю ціллю регулювання всього 

ходу процесів охорони природного навколишнього середовища, сталого 

природокористування, забезпечення еколого-економічної рівноваги і 

отримання максимальної загальної економічної ефективності і 

рентабельності від реалізації стратегії суспільного розвитку. 

Взаємозв’язок інституційного та організаційно-економічного 

забезпечення реалізації стратегії збалансованого розвитку України 

представлений на схемі (рис. 1). 



  

 
Національна стратегія сталого розвитку 

(Основні напрямки економічного, соціального та природоохоронного 

розвитку України до 2020 р.) 
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Рис. 1 – Взаємозв’язок інституційного та організаційно-економічного 

забезпечення реалізації стратегії збалансованого розвитку 

 

Тому вирішенню питань інституційного та організаційно-економічного 

забезпечення буде сприяти вдосконалення державної та регіональної 

нормативної бази в сфері забезпечення сталого природокористування та 

охорони навколишнього середовища, а також визначення суб’єктів, які 

будуть реалізовувати стратегії, конкретних функцій, та чітких джерел і 

об’ємів фінансування реалізації даних заходів. 
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