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Именно поэтому одно из наиболее важных решений этой про-
блемы – резкий поворот лицом к лицу государства и общества, их 
объединение в решении этих проблем. Для этого, во-первых, необ-
ходимо поддерживать общественные организации, занимающиеся 
конкретными видами деятельности, направленными на поддерж-
ку духовно-нравственного воспитания детей, начиная на местном 
уровне. Организации и Ассоциации, занимаясь этой миссией, будут 
выступать координаторами такой деятельности, формируя группы 
по интересам привлекать на благотворительных условиях различ-
ные кружки, в том числе культурного, гуманитарного направления, 
а также задействовать спортивные секции в качестве альтернативы 
улице.

Так, например, в Молдове, в качестве положительного примера 
можно предложить опыт работы Ассоциации по правам и защите де-
тей «Дети Третьего Тысячелетия», которая на протяжении уже более 
10-лет занимается с такими детьми. Результаты работы, отзывы не 
только родителей, но и самих детей, грамоты местного и республи-
канского значения говорят сами за себя. Логическим продолжением 
их деятельности необходимо предложить создание объединения та-
ких же ассоциаций на общегосударственном и даже международном 
уровне при безусловной поддержке правительственных, государ-
ственных органов власти, европейского сообщества.

Жихарева Анна Борисівна,
здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування 

Академії муніципального управління, Київ, Україна

ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  
В КРАЇНІ ЗА ОЗНАКАМИ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ 

УМОВ ЇЇ УТРИМАННЯ

За результатами досліджень автора запропоновано проводити оці-
нювання екологічної ситуації у країні за ознаками наявності необхідних 
умов. Його результатом має бути з’ясування можливості та доціль-
ності втручання у розвиток екологічної ситуації та проведення заходів 
щодо її покращання.
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Екологічна ситуація в Україні в силу сучасних проблем (АТО, 
зниження рівня суспільної стабільності, важка соціально-економіч-
на ситуація, підвищення забруднення території), на жаль, привертає 
мало уваги як влади, так і громадськості. В той же час, вона має по-
стійно оцінюватися, щоб не допустити зростання екологічних про-
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блем та виникнення екологічних катастроф [1]. Постає питання, як 
це зробити краще.

Запропоновано таке оцінювання проводити у зв’язку з наявністю 
певних ознак, безпосередньо пов’язаних з суспільними об’єктивними 
та суб’єктивними умовами. Його результатом має бути з’ясування 
можливості та доцільності втручання у розвиток екологічної ситуа-
ції та проведення заходів щодо її покращання. При проведенні такої 
оцінки, на нашу думку, слід, насамперед, враховувати наявність:

– суспільної потреби такої екологізації;
– запиту на це від влади;
– стабільності в країні (інтегральна оцінка політичної та соціаль-

но-економічної стабільності);
– необхідних ресурсів (насамперед фінансових);
– достатнього рівня технологічного стану;
– підтримки бізнесу;
– підтримки громадськості;
– достатнього «лобі» у вищих ешелонах влади;
– сильних вітчизняних наукових шкіл з великим досвідом роботи 

у цьому напряму;
– необхідного рівня загальної екологічної культури суспільства;
– нормативно-правової забезпеченості;
– знайомства з зарубіжним досвідом у цій сфері. 
Умови екологізації сучасного державного управління можна кла-

сифікувати як глобальні, державні, регіональні та локальні.
До глобальних умов доцільно віднести світову потребу такої 

екологізації (насамперед, збереження живого світу та його якості 
на землі тощо), рівень світової екологічної та технологічної куль-
тури, стабільність в світі, підтримку провідних країн світу, швид-
кість поширення процесів екологічної глобалізації, створення між-
народних органів координації цих процесів та екологічних фондів 
тощо. Глобальні умови безпосередньо пов’язані з тим, що держава є 
відкритою соціальною системою та має враховувати можливі впли-
ви оточуючого середовища. Формування адекватної реакції на ви-
никнення умов екологічної глобалізації (зміна клімату, природні та 
техногенні катастрофи, енерго та ресурсозбереження, дотримання 
концепції сталого розвитку тощо) на сьогодні є одним з основних 
завдань держави.

 До державних умов доцільно віднести запит на це від держав-
ної влади, створення державних органів управління та координації 
процесів екологізації та екологічних фондів, стабільність в країні, 
рівень загальної екологічної культури, нормативно-правову забез-

печеність, наявність необхідних державних ресурсів, потужне еко-
логічне «лобі» у вищих ешелонах влади (відомим прикладом є «чор-
нобильське лобі»), наявність відомих вітчизняних наукових шкіл з 
великим досвідом роботи у цьому напряму, достатній рівень техно-
логічного стану країни, підтримку суспільної громадськості та інші.

До регіональних умов доцільно віднести запит на це від регіо-
нальної влади, підтримка державної влади, стабільність в регіоні, 
регіональний рівень екологічної культури, необхідні регіональні ре-
сурси, достатній рівень технологічного стану регіону, підтримку ре-
гіональної громадськості, підтримку регіонального бізнесу та інші.

До локальних умов доцільно віднести запит на це від територі-
альної влади, підтримку державної та регіональної влади, територі-
альну стабільність, знайомство з зарубіжним досвідом у цій сфері, 
необхідні місцеві ресурси, достатній рівень технологічного стану 
окремих територій, сфер, галузей, підтримку місцевої громадськос-
ті, підтримку місцевого бізнесу та інші.

Безумовно в ідеалі має дотримуватися чітка ієрархія умов, де на 
верхньому рівні розташовані глобальні умови екологізації сучасно-
го державного управління, на більш низькому рівні державні умови, 
ще на більш низькому рівні – державні умови, ще на більш низькому 
рівні – регіональні умови, й на самому низькому рівні – локальні 
(місцеві, територіальні) умови. Порушення цієї системи, скоріш за 
все, буде призводити до додаткових проблем координації та фінан-
сового забезпечення такої екологізації, оскільки маємо їерархічну 
систему влади та управління, їерархічну систему державного, регіо-
нального та місцевого бюджетування.

На завершення наведемо власне оцінювання можливості та до-
цільності втручання в розвиток сучасної екологічної ситуації в Укра-
їні (див. табл. 1).

Таблиця 1
Оцінювання можливостей та доцільності втручання в розвиток 

сучасної екологічної ситуації в Україні

№
з/п

Необхідні умови
(ознаки доцільності втручання)

Оцінка наяв-
ності за 5баль-

ною шкалою
1. суспільна потреба такої екологізації 4
2. запит на це від влади 2
3. стабільність в країні 1
4. необхідні ресурси 2
5. достатній рівень технологічного стану 3
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6. підтримка бізнесу 2
7. підтримка громадськості 2
8. достатнє «лобі» у вищих ешелонах влади 2

9. сильні вітчизняні наукові школи з великим досвідом 
роботи у цьому напряму 4

10. необхідний рівень загальної екологічної культури 
суспільства 2

11. нормативно-правова забезпеченість 3
12. знайомство з зарубіжним досвідом у цій сфері 4

Усереднена оцінка 2,6

За нашою оцінкою, на сьогодні поки що екологічна ситуація в 
Україні задовільна (2,6 балів з 5 можливих). Водночас, слід наголо-
сити на тому, що така оцінка не є достатньо високою для заспокоєн-
ня й потребує привернення постійної уваги влади та громадськості 
до її розвитку.
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Системні трансформації, що відбуваються у сучасному світі, 
активно вивіщують роль безпосередньої міждержавної взаємодії 
на рівні окремих суб’єктів тієї чи іншої держави, що потребує вдо-
сконалення механізмів реалізації державної політики у молодіжній 
сфері на основі вироблення комплексного механізму модернізації. 

Комплексний механізм модернізації передбачає формування пе-
редумов інноваційного розвитку суспільства, становлення сучасної 
конкурентоздатної економіки на основі інвестування у молодіжний 
ресурс. Комплексність цього механізму реалізується на основі по-
єднання таких механізмів реалізації державної публічної політики, 
як механізми стандартизації, соціального партнерства, суспільного 
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