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Соціально-економічний розвиток суспільства тісно пов'язаний із 

посиленням антропогенної дії на довкілля, що спричиняє зниження її здатності 

до самовідновлення. З прискоренням темпів науково-технічного прогресу 

спостерігаються явні ознаки екологічної кризи, що проявляються у деградації 

довкілля, збідненні генетичного фонду, виснаженні природно-ресурсного 

потенціалу тощо. Кінцевим проявом негативної дії є погіршення якості життя 

населення. 

Вирішення проблемних питань екологічної політики можливе при 

застосуванні програмно-цільового методу, основним інструментом якого є 

цільові програми. Однак посилення техногенного навантаження та погіршення 

екологічного стану довкілля дає підстави стверджувати, що цей механізм в 

Україні є неефективним. Більшість прийнятих програм залишаються 

нереалізованими в повному обсязі як на державному, так і на регіональному 

рівні. Екологічні програми не враховують проблеми та специфіку певних 

галузей. Така ситуація зумовлена недосконалістю процедури розроблення 

програмних документів. Тому існує нагальна потреба у теоретичному та 

науково-методичному обґрунтуванні організаційно-економічних основ 

формування екологічних програм. 

 

1. Сутність та середовище застосування програмно-цільового методу 

Загальновідомо, що науково-технічний прогрес та його просторова дифузія 

спричиняє певні негативні зміни у довкіллі. Тому необхідно координувати 



 

зусилля щодо вирішення типових екологічних проблем. Слід погодитись із 

твердженням науковців, що питання усвідомлення екологічних проблем та 

розроблення шляхів їх вирішення розв’язуються різними способами. Отже, 

вважаємо за необхідне розглянути найпоширеніші підходи до вирішення 

екологічних проблем. 

Нині існує багато методів і способів планування. Деякі з них специфічні, 

інші ж, навпаки, − універсальні, зокрема метод програмно-цільового 

планування. Досвід розвинених країн дає підстави стверджувати, що даний 

метод є одним з найбільш точних. У 60-80 рр. ХХ ст. цільові комплексні 

програми отримали широке розповсюдження як важливі складові частини 

державних перспективних планів економічного та соціального розвитку. У їх 

складі виокремлювались науково-технічні, економічні, соціальні, регіональні, а 

також програми розвитку окремих територіально-виробничих комплексів [9, с. 

35]. Ці документи розроблялись як в цілому для держави, так і для окремих 

галузей народного господарства. У 1990-х роках з’являється нова хвиля 

використання програм. Поштовхом стає необхідність компенсувати втрату 

державного, галузевого, регіонального планування на етапі переходу до 

ринкових форм та методів господарювання. Нова сутність цільових програм 

полягає у тому, що способи залучення виконавців та розподіл ресурсів 

засновані на принципах індивідуальної та колективної зацікавленості, 

матеріального стимулювання. 

Програмно-цільовий метод дозволяє задовольнити негайну потребу у 

здійсненні інтеграційних процесів у різних галузях господарювання. Даний 

метод надає можливість досягнення цілей, що передбачають докорінні зміни у 

соціальній, екологічній та економічній сферах. Для цього необхідним є 

забезпечення інтеграції діяльності або об’єднання матеріальних та фінансових 

ресурсів незалежних суб’єктів-учасників програм.  

Для програмно-цільового методу характерним є те, що він забезпечує 

реалізацію одночасно двох типів інтеграції соціально-екологічних та науково-

технічних процесів: просторової, що потребує об’єднання зусиль суб’єктів, які 



 

належать до різних галузей, регіонів або форм власності, та часової, що робить 

можливим досягнення чіткої послідовності і єдності різних етапів (стадій) 

загального процесу досягнення кінцевої цілі, що передбачена програмою. 

Системний аналіз визначення термінології програмно-цільового підходу 

потребує розкриття значення таких термінів, як: «програма», «цільова 

програма» та «екологічна програма». Програма у перекладі з грецької мови – це 

публічна об'ява, розпорядження, указ. Також програму визначають, як: 1) 

сукупність взаємопов’язаних заходів, план дій, спрямованих на досягнення 

єдиної цілі, вирішення єдиної проблеми [14]; 2) систематизований перелік 

заходів, спрямований на досягнення єдиної мети і завдань; 3) комплекс 

взаємопов’язаних господарських та інших заходів; 4) основний інструмент 

програмно-цільових методів планування та управління [8]. Деякі визначення 

містять суспільно-політичні терміни та поняття. Наприклад, програмою 

вважають: 1) наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи тощо; 2) 

ідейний напрям, політична платформа, якою керується яка-небудь організація, 

партія, товариство, друкований орган або окремий політичний, державний, 

суспільний діяч; 3) документ, в якому викладено основні положення діяльності 

політичної партії, організації або окремого політичного, державного, 

суспільного діяча [16]. З наведених визначень є очевидним, що термін 

«програма» може бути вживаним у різному сенсі.  

У науковій літературі також можна зустріти визначення терміну 

«програмування», яке використовується як синонім словосполучення 

«запровадження програм». Окремі науковці визначають його як процес 

орієнтації економіки з боку органів державного управління шляхом 

регулярного і комплексного впливу на її структуру відповідно до поставленої 

мети соціально-економічного розвитку на певний період [15, с. 94]. Основу 

програмування становить структурне регулювання з точки зору об’єкта 

програмування [15, с. 94].  

Що ж стосується терміну «цільова програма», то він визначається як 

сукупність заходів (дій) виробничо-технологічного, науково-технічного, 



 

соціального, організаційного характеру, взаємопов’язаних за термінами, 

виконавцями, ресурсами спрямованих на досягнення єдиної цілі, вирішення 

спільної проблеми [14]. У Законі України «Про державні цільові програми» 

наводиться таке тлумачення: цільова програма є комплексом взаємопов'язаних 

завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем 

розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-

територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів державного 

бюджету та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 

забезпеченням. 

М. Лемешев трактує термін «цільова програма», як взаємопов’язані за 

ресурсами, часом та простором комплекс економічних, соціальних, виробничо-

технічних, організаційних та науково-дослідних заходів, спрямованих на 

досягнення однієї, чітко визначеної мети суспільного розвитку [6, с. 7]. 

І. Петренко звужує значення цільової програми до законодавчо закріпленого 

плану дій органів державної влади, який передбачає здійснення управлінської 

діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей державної політики в 

тій чи іншій сфері суспільного життя [13]. Слід зазначити, що наведене 

визначення не суперечить попереднім, однак уточнює перелік суб’єктів та 

об’єктів, що задіяні у програмі.  

Більш системно до тлумачення терміну підходить В. Лобанов, який 

зазначає, що цільові програми – це пов’язаний ресурсами, виконавцями і 

строками здійснення комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 

виробничих, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших 

заходів, які забезпечують ефективне вирішення завдань у сфері державного, 

економічного, екологічного, соціального й культурного розвитку держави [7, с. 

73]. Відтак, визначення, наведене В. Лобановим, дає підстави стверджувати, що 

вирішення екологічних проблем може бути здійснено в рамках цільових 

програм. 

Розробка державних цільових програм визначається як систематичний 

поступовий процес, який складається з таких основних елементів: оцінка 



 

наявних ресурсів та їх використання; групування державних завдань по галузям 

і програмам; удосконалення системи бухгалтерського обліку; розробка систем 

та процедур збору та накопичення інформації та складання звітів; ідентифікація 

цілей та розробка стандартів надання державних послуг; розробка системи 

оцінки результативності; розробка системи оцінки соціально-економічної 

ефективності. Наведений перелік елементів можна ефективно використовувати 

у процесі формування екологічних програм. 

Умовами використання програмно-цільового методу є: наявність 

проблеми, яка обов’язково потребує державної підтримки; наявність необхідної 

кількості ресурсів, що необхідні для реалізації даної програми; відповідність 

мети програми пріоритетним напрямкам державної політики. Отже, програми 

повинні мати точну цільову орієнтацію всіх вхідних до неї заходів, завдань, 

ресурсів на повне вирішення окремих проблем (для екологічних програм − 

природоохоронних) і характеризуватися чітко вираженими кінцевими 

результатами. Також слід зауважити, що обов’язковою характеристикою є чітка 

вираженість кінцевих результатів. 

Що ж стосується змісту поняття «екологічна програма», то основні його 

визначення наведені у табл. 1. Узагальнюючи інформацію, наведену у табл. 1, 

можна стверджувати, що екологічна програма – це документ, який передбачає 

ефективну та цілеспрямовану діяльність держави з організації та координації 

природоохоронних заходів, спрямованих на взаємоузгоджене коригування 

векторів розвитку екологічних систем і суспільства. Метою екологічної 

програми, як правило, є проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з 

організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і 

відтворення природних ресурсів.  

Відтак, завдання екологічної програми повинні мати такі характеристики, 

як: конкретність (сформульовані завдання чітко відображають очікувані кінцеві 

результати); кількісність (кількісний вираз очікуваних результатів для більш 

конкретного визначення успішності їх виконання); визначеність термінів 



 

(зазначення кінцевої дати для здійснення оцінки); орієнтованість на результат 

(завдання повинні чітко вказувати на те, що потрібно зробити).  

Таблиця 1 

Визначення терміну «екологічна програма» 

Джерело Визначення Коментар 

Закон 
України «Про 

охорону 
НПС», 
1991 р. 

Програми, метою яких є проведення ефективної  і 
цілеспрямованої діяльності України по організації і 
координації заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища, забезпечення екологічної 
безпеки, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів 

Досить містке визначення, 
що чітко відображає 
направленість 
досліджуваних програм 

Яндиганов Я.Я. 
1997 р.  

Діяльність, спрямована на взаємну екологічну 
оптимізацію природних систем і народного господарства, 
включаючи охорону навколишнього середовища з метою 
досягнення: суворого балансу процесів відтворення і 
використання природних ресурсів в інтересах сталого 
економічного розвитку; найбільш сприятливого для 
здоров’я теперішніх та майбутніх поколінь стану 
природного і соціального середовища життя тощо 

Наведене трактування 
твердження є досить 
розгорнутим та передбачає 
досягнення сталого 
розвитку 

Дмитренко І. А. 
2001 р. 

Документ, який розробляється з метою проведення 
ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації і 
координації заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища, забезпечення екологічної 
безпеки, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів 

Дане тлумачення не 
враховує проблеми 
поєднання поліпшення 
екологічного стану 
довкілля та потреб 
суспільства 

Закон України 
«Про державні 

цільові 
програми», 

2004 р. 

Програми, метою яких є здійснення природоохоронних 
заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру 
та ліквідація їх наслідків 

Дане тлумачення не 
містить дій та заходів, що 
мають превентивний 
характер 

Хумарова Н. І., 
2005 р. 

Інструмент екологічної політики, що реалізується на 
різних рівнях державного управління – від 
мікроекономічного (екологічні програми підприємств)  
до муніципального, регіонального, загальнодержавного і 
глобального) 

Визначення відображає 
екологічні програми як 
інструмент екологічної 
політики, акцентуючи на 
масштабності 

Шматько В. Г., 
2006 р. 

Комплекс взаємоузгоджених територіальних заходів, 
направлених на покращення існування екологічних 
систем та суспільства, охорону та раціональне 
використання природних ресурсів. 

Таке тлумачення не 
передбачає очищення вже 
забруднених природних 
об’єктів та довкілля в 
цілому 

 

Державні цільові програми можуть стати дієвим інструментом у процесі 

імплентації постулатів сталого розвитку. Для цього необхідно об’єднати та 

взаємоузгодити екологічні, економічні та соціальні програми. Тому, 

досліджуючи методичні та методологічні підходи до процесу формування 



 

екологічних програм робимо спробу адаптувати їх до реалізації сталого 

розвитку. 

 

2. Інституціональне середовище використання інструментів 

програмно-цільового методу 

Формування будь-якої політики відбувається в організаційно-

інституціональному середовищі, що утворюється під впливом офіційних та 

неофіційних обмежень [4]. Екологічні проблеми не є виключенням. На процес 

формування екологічних програм впливають інституціональні чинники, що 

пов’язані зі сферою природокористування.  

Інституцій створюють підґрунтя, що сприяє суспільству формувати 

порядок і зменшувати, при можливості, невизначеність у процесі 

природокористування. Вони є ключем до розуміння взаємозв’язку між 

природними системами та суспільством [11, с. 151]. Під інституціями також 

слід розуміти «правила гри» в суспільстві, визначені людьми офіційні та 

неофіційні обмеження, які спрямовують людську взаємодію у певний напрям, 

тобто закони, правила, звичаї, норми. Вони визначають та обмежують 

сукупність варіантів вибору для індивідів [11, с. 11; 4, с. 18]. На рис. 1 наведені 

інституціональні чинники, що мають значний вплив на процес розробки та 

реалізації екологічних програм.  

Як зазначає І. Чернодід, інституціональне середовище − це сукупність 

«правил гри», тобто правила, норми і санкції, що утворюють політичні, 

соціальні і юридичні рамки взаємодій між людьми. Відповідно до зазначеного, 

інституціональне середовище, в якому формуються  екологічні програми, 

можна розглядати як сукупність всіх формальних та неформальних обмежень, 

що регулюють та мають вплив на кожному етапі розробки цих програм. 

Оскільки екологічні програми, як і будь-які інші комплексні програми, є 

нормативними документами, їх формування має здійснюватися відповідно до 

екологічного законодавства. Нормативно-правові акти визначають засади та 

рамки діяльності щодо захисту довкілля, використання різноманітних 



 

природних ресурсів, підтримання екологічної безпеки, збереження унікальних 

територій та природних об’єктів, які є частиною історико-культурної спадщини 

України [3].  

 
Рис. 1. Класифікація інституціональних чинників формування  

екологічних програм 

 

Нормативно-правовим актом, який можна вважати одним із базових у 

екологічному законодавстві, є Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», що був прийнятий Верховною Радою України 

25 червня 1991 р. №1264-ХІІ. Закон забезпечує комплексне регулювання 

екологічних відносин із урахуванням чинної природоохоронної практики 

України.  

У ст. 6 розділу І зазначена мета розроблення та прийняття державних 

цільових, міждержавних, регіональних, місцевих та інших територіальних 

програм – проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України щодо 

організації і координації заходів з охорони довкілля, забезпечення екологічної 

безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. 

Порядок розроблення державних екологічних програм визначається Кабінетом 
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Міністрів України. Важливо закцентувати на тому, що у зазначеному Законі: 1) 

відсутній механізм оприлюднення проектів екологічних програм; 2) не 

визначено процедуру впливу громадськості на запропоновані проекти та процес 

звітування про проведену роботу стосовно даного питання; 3) не містяться 

норми, які б регулювали галузеві особливості, дотичні до охорони довкілля.  

Наступним інституційним чинником, що активно впливає на процес 

формування програм є особливості функціонування та повноваження органів 

влади та управління. Центральним державним органом, що координує дії 

галузевих міністерств та відомств щодо реалізації економічних, соціальних та 

екологічних програм, є Кабінет Міністрів України. Проаналізувавши 

повноваження державної влади у сфері формування цільових програм, 

стверджуємо, що нині в Україні не існує єдиного органу, який би узгоджував 

питання, що вирішуються шляхом реалізації програм.  

Окремого дослідження потребує право власності на природні ресурси, що є 

системою юридичних норм та інших правових засобів, які регулюють 

правовідносини на землю, надра, ліси, рослинний і тваринний світ, об'єкти 

природно-заповідного фонду та забезпечують реалізацію повноважень 

власників і користувачів щодо володіння, користування та розпорядження цими 

ресурсами [1]. Форми права власності задекларовані у ст. 13, 14, 41 Конституції 

України (рис. 2.). 

Право власності на природні ресурси має низку специфічних 

особливостей, пов’язаних із їх екологічним змістом. Такі науковці, як 

В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. Єлькін стверджують, що таке право 

не є всеосяжним, бо не всі природні ресурси за своїми властивостями можуть 

перебувати у власності, а лише ті з них, котрі є відносно стабільними, 

підлягають індивідуалізації. До них належать земля, надра, води, ліси, 

тваринний світ, природно-заповідні об’єкти. Наведене твердження є цілком 

достовірним, оскільки інші елементи довкілля не здатні бути об’єктами 

власності через об’єктивні причини. Вітрова та сонячна енергія, атмосферне 



 

повітря, кліматичні ресурси не можуть бути об’єктом привласнення з боку 

людини. 

 
Рис. 2. Форми права власності на природні ресурси 

 

Також учені акцентують, що природні ресурси, хоча і є самостійними 

об’єктами права власності, проте нерозривно взаємопов’язані. Тому вилучення 

природної речовини у процесі використання даних об’єктів (видобуток 

корисних копалин, заготівля деревини, споживання води, відстріл і відлов 

тварин, ловля риби тощо) не припиняє права власності на відповідні елементи 

природного світу, а лише є підставою виникнення права власності на продукти 

праці, отримані шляхом експлуатації природних ресурсів [5]. 

За своїм юридичним змістом право власності на природні ресурси 

розкривається через зміст його структурних елементів: права володіння, 
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користування та розпорядження. Право володіння природними ресурсами являє 

собою фактичне володіння уповноваженою особою об’єктом, здійснення 

господарського панування над привласненими природними ресурсами й 

усунення всіх інших осіб від їх фактичного привласнення. Нині переважна 

більшість науковців стверджує, що з’явилась необхідність розроблення 

розумної концепції зміни відносин власності у сфері природокористування. Ця 

концепція повинна спиратись на теоретично обґрунтоване уявлення про ринок 

природних ресурсів, як ринок товарів, що споживаються спільно. Сам процес 

споживання зв’язаний із створенням зовнішніх ефектів.  

Більшість науковців стверджують, що права власності на природні ресурси 

в Україні, зокрема на землю, залишаються майже невизначеними та практично 

не захищеними [4, с. 55]. Із наведеним твердженням неможливо не погодитись, 

насамперед через відсутність інституту приватної власності на 

сільськогосподарські землі. Слід зауважити, що ігнорування чітко визначених 

прав власності сприяє зниженню ефективного функціонування ринкового 

механізму. Також, невизначеність прав власності на землю негативно впливає 

на ефективність запровадження екологічних програм у сільському господарстві 

через те, що земля для галузі є головним засобом виробництва. 

Відмінність між неофіційними та офіційними обмеженнями визначається 

їх позицією у ієрархії правил. Неофіційні обмеження значною мірою залежать 

від офіційних, які є безпосереднім джерелом вибору в повсякденних 

взаємодіях. Науковці стверджують, що ефекти від впливу офіційних обмежень 

можуть накладатись на ефекти  від дій неофіційних обмежень, утворюючи 

синергетичні ефекти. Вони позначаються і на результативності реалізації 

державних екологічних програм. 

Вплив неофіційних обмежень важко визначити, адже вони практично не 

задекларовані. Відомий їх суттєвий вплив як на формування нормативної бази, 

що регулює процес запровадження програм, так і на їх розробку та реалізацію. 

Така закономірність чітко відображається серед низки чинників, що сприяють 

невиконанню або неефективному виконанню програм. 



 

Слід відзначити, що значний негативний вплив на ефективність реалізації 

екологічних програм, наприклад, у сільському господарстві України здійснює 

започаткована ще за радянських часів концепція інтенсифікації сільського 

господарства. Дана концепція і досі поширена у суспільстві. Дотепер, 

сільськогосподарські програми передбачають використання хімічних засобів 

захисту рослин та тварин, а також мінеральних добрив. Тому, для вирішення 

наведеної проблеми необхідно підвищувати рівень екологічної обізнаності 

населення. 

Вагомим елементом є бажання населення впливати на екологічну політику 

держави, яке, в свою чергу, залежить від обізнаності, рівня освіти і культури 

людей. Оскільки загальновідомо, що громада у своїй більшості може 

здійснювати вагомі зміни. Дослідження та застосування досвіду розвинутих 

країн світу може підвищити ефективність запровадження екологічних програм. 

Запозичення елементів екологічної політики у сфері реалізації програм здатне 

здійснити визначальний позитивний вплив на процес в цілому. Також, вагомим, 

є вплив історичних та національних традицій, які можуть формувати порядок 

більшості згаданих у дослідженні інституціональних чинників. Структура та 

функції державних органів визначають можливість впливовості владних 

структур, які формують нормативно-правові акти та форми прав власності на 

природні ресурси. Останні два також впливають один на одного. 

Таким чином, ефективність розроблення та реалізації державних цільових 

програм залежить від впливу таких інституціональних чинників як: рівень 

освіти і культури, обізнаність населення, бажання населення впливати на 

екологічну політику у державі, історичні та національні традиції, досвід інших 

країн, структура та функції державних органів, впливовість владних структур, 

нормативно-правові акти та права власності на природні ресурси. Вдале 

поєднання всіх наведених елементів дозволить отримати оптимальні результати 

від запровадження екологічних програм. Недостатньо лише змінити або 

удосконалити одну ланку (наприклад, законодавство або повноваження органів 

державної влади). Важливо коригувати вплив всіх чинників. 



 

3. Використання програмно-цільового методу у зарубіжних країнах 

У закордонній практиці використання державних програм провідне місце 

займають регіональні цільові програми. Запровадження програм для вирішення 

конкретних проблем широко застосовується у Німеччині, Великобританії, 

Норвегії, Франції, Швеції та інших країнах Європи. У 43 штатах США даний 

механізм використовується для вирішення регіональних проблем, а саме для 

будівництва доріг, розвитку малого бізнесу, вирішення екологічних питань, а у 

Франції – для реабілітації депресивних регіонів [2, 14]. 

Слід відзначити систему, яка була сформована у Японії. В її основі лежать 

державні плани розвитку регіонів. Основними завданнями таких планів є 

раціональне розміщення виробничих сил; пом’якшення господарських 

диспропорцій; вирівнювання умов проживання на всій території держави; 

збереження та покращення екологічної ситуації тих чи інших регіонів країни. 

Зміст регіональної політики Японії визначає економічне районування, що 

слугує підставою для економічного аналізу, планування розвитку суб’єктів, 

міст. У рамках схеми економічних районів діють фінансові та податкові 

системи, що визначають заходи та забезпечують самофінансування територій. 

При цьому збиткові регіони отримують дотації від регіонів-донорів. 

Програмно-цільове планування у сучасній Росії здійснюється з 

урахуванням необхідності раціонального розподілу бюджетних коштів, що 

направляються на регіональний розвиток. Однак, науковці зазначають, що 

реалізація російських державних цільових програм регіонального розвитку є 

недостатньо успішною насамперед через відсутність методичних розробок та 

недосконале законодавче забезпечення [2]. Зазначені чинники є притаманними і 

для застосування програм в Україні. Крім того, на формування та реалізацію 

програм в Україні, зокрема екологічних, надзвичайно впливає низка 

інституційних чинників. 

У пошуках досконалішого регулювання розроблення екологічних програм, 

наприклад,  у сільському господарстві слід звернутися до досвіду зарубіжних 

країн. Зокрема, у США, Канаді, Швеції закони, що регулюють діяльність у 



 

сільському господарстві, передбачають не тільки створення продовольчого 

резерву, підтримку доходів фермерів, розвиток малого бізнесу в сільській 

місцевості, але й охорону довкілля. У деяких країнах, зокрема Австралії, 

система підтримки сільського господарства містить десятки програм, серед 

яких обов’язковими є розвиток сільської місцевості з урахуванням екологічних 

особливостей. Аграрне законодавство у скандинавських країнах відрізняється 

чітко вираженою соціальною спрямованістю, що передбачає створення 

необхідних соціальних гарантій, підтримку високого рівня життя населення на 

основі ефективного поєднання ринкових стосунків і розвиненого державного 

регулювання [11]. 

Важливо закцентувати, що практично у всіх європейських країнах 

сформовані спеціальні відомства або адміністративні органи, що розглядають 

екологічні питання. Проте, у більшості країн Центрально-Східної Європи 

органам місцевої влади надано нові широкі повноваження у вирішенні 

екологічних проблем. Найчастіше місцеві органи управління цих країн 

відповідають за такі екологічні питання: управління твердими відходами; 

контроль за переробкою та утилізацією небезпечних речовин на власній 

території; забезпечення водопостачання в достатній кількості; управління 

стічними водами; охорона і догляд за зеленими насадженнями; планування і 

контроль за землекористуванням; екологічна просвіта населення; контроль за 

забрудненням повітря відпрацьованими газами автотранспорту та викидами 

місцевих джерел опалення.  

У більшості ж країн створюються державні корпорації з метою реалізації 

цілей регіональної політики. Загальновідомою є діяльність Адміністрації 

долини Теннессі у США, спеціальний орган, що був створений для управління 

програмою. Наведений документ є характерним прикладом комплексної 

цільової програми, яка передбачає розвиток територій в долині річки Теннессі 

та вирішення низки окремих завдань. Таким чином, у наведеній системі не 

прослідковується чіткої координації. Відомо, що кожен із державних органів 

має ще багато повноважень, окрім зазначених. Відтак, акцентуємо та тому, що 



 

важливо сформувати окремий орган, який би вирішував основні питання 

стосовно процесу запровадження програм. Таким чином можливо спростити 

механізм затвердження державних цільових програм та зробити його більш 

прозорим.  

Сучасний акцент у розв'язанні екологічних проблем полягає у визнанні 

того, що місцева влада та громадяни найкраще розуміють власні проблеми, 

труднощі і потреби. Децентралізація процесу ухвалення рішень дає змогу 

пристосувати екологічні заходи до конкретних потреб відповідної громади чи 

регіону. Громади всього світу поступово сприймають новий спосіб мислення 

щодо власного майбутнього та дієвості впливу на нього. Вони надзвичайно 

зацікавлені в нових підходах до свого розвитку і водночас прагнуть, зберігаючи 

довкілля, послабити тягар злиднів і хвороб, поліпшити якість життя та створити 

сильну й життєздатну місцеву економіку [4]. 

Аналіз світового досвіду запровадження цільових програм довів 

ефективність програмно-цільового методу планування. З використанням 

програмно-цільового методу формування бюджету останній став зрозумілішим 

та більш чітким завдяки конкретизації завдань для кожної програми. Це 

стосувалося не лише державного, але й регіонального бюджетів. Нині більшість 

країн з ринковою економікою використовують елементи даного методу у 

бюджетному процесі. Так, наприклад, у США за допомогою програм 

освоюється приблизно 50% всіх бюджетних затрат. У країнах Євросоюзу ще 

більше (у Франції – 80%) [12]. При цьому необхідно дотримуватись декілька 

принципово важливих позицій. По-перше, формуються цільові індикатори, що 

дозволяють оцінити результативність бюджетних видатків. По-друге, реалізація 

екологічних цільових програм передбачає отримання соціальних, економічних 

та екологічних ефектів. По-третє, підвищується якість послуг, що надаються 

бюджетними організаціями. 

Багаторічний досвід також довів, що провідне місце займають саме 

регіональні програми. Серед завдань регіональних програм слід виділити 

вирівнювання екологічних умов та розвитку регіонів країни та забезпечення 



 

належного рівня життя їх населення. Необхідно використовувати екологічне 

районування, що не лише стане основою для екологічного аналізу, а й матиме 

практичне значення для оцінки розвитку країни.  

 

Висновки. 

Програмно-цільовий метод планування відносять до універсальних та 

найбільш точних. Екологічні проблеми в Україні можливо вирішувати шляхом 

запровадження екологічних програм за умови врахування досвіду розвинутих 

країн щодо даного питання. Відтак, логічним є те, що державні цільові 

програми є важливими складовими державних перспективних планів розвитку.  

Ефективність запровадження державних цільових програм залежить від 

впливу інституціональних чинників. Вдале поєднання всіх досліджених 

елементів дозволить отримати оптимальні результати від реалізації екологічних 

програм. Тому, стверджуємо, що недостатньо лише змінити або удосконалити 

одну ланку (наприклад, законодавство або повноваження органів державної 

влади) важливо коригувати вплив усіх чинників. 

Розроблення та впровадження екологічних програм має бути спрямовано, 

по-перше, на підтримання стійкості екосистем, по-друге, на виробництво 

екологічно безпечної продукції. Програми повинні мати точну цільову 

орієнтацію всіх вхідних до неї заходів, завдань, ресурсів на повне вирішення 

окремих природоохоронних проблем і характеризуватися чітко вираженими 

кінцевими результатами.  
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