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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними за вданнями. За роки ринкових реформ Україні
вдалося досягти певних успіхів в побудові нового економічного механізму
регулювання соціальних процесів. Регіони України за умов впровадження
децентралізованої моделі управління отримують реальну можливість
розширити свої повноваження щодо регулювання процесів раціонального
використання регіональних ресурсів та створення умов для зростання якості
життя населення. Сьогодні у кожному регіоні розробляються регіональні
програми, метою яких  є визначення довгострокових ц ілей розвитку, параметрів
прогнозних змін. Регіональні програми не обмежуються лише визначенням
перспективних напрямів розвитку регіонів. Вони передбачають програму
конкретних дій регіональної влади в розрізі пріоритетних для регіонів сфер
економічної діяльності з метою досягнення бажаних прогнозних орієнтирів.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Вчені багатьох країн приділяють значну увагу актуальним проблемам
екологізації регіонального розвитку як на теоретичному, так і н а практичному
рівнях. Економіко-екологічні аспекти регіонального розвитку і становлення
ринкових економічних інструментів екологічного керування освітлені
провідними вітчизняними спеціалістами в області економіки
природокористування, такими як О. Ф. Балацький, Л. Г. Мельник,
В. Я. Шевчук, В. М. Трегобчук, B. C. Кравців, Б. В. Буркинський,
С. К. Харичков, О. О. Веклич, Т. П. Галушкіна та інші. Питання вирішення
проблеми регулювання розвитку регіону привертає увагу багатьох вітчизняних
науковців: В. П. Александрової, О. М. Алимова, О. І. Амоши, Ю. М. Бажала,
В. Ф. Беседіна, В. М. Бородюка, М. С. Герасимчука, Г. А. Швиданенко,
В. Я. Шевчука, Г. К. Ялового та інших.
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Проте, окремі питання вимагають детальнішого опрацювання. Наукою й
практикою майже не досліджено особливостей переходу від галузевого підходу
управління економікою до кластерного. Не сформульовано основних підходів
до формування екологічної політики на державному і регіональному рівнях
управління. Не вироблено системи організаційно -економічних інструментів, що
забезпечують екологізацію регіонального розвитку.

Мета статті: дослідити екологізацію державного і регіонального
розвитку; визначити принципи, на яких ґрунтується регіональна екополітика.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтув анням
отриманих наукових результатів. Територія України має унікальний
комплекс фізико-географічних, ландшафтних, гідрологічних, структурно -
геологічних і інших параметрів, що сприяло формуванню значної кількості
видів і обсягів природних ресурсів. Наявніст ь декількох географо-кліматичних
зон і розміщення в межах водозборів двох морів сприяють значній зміні
гідрографічної мережі, рослинного покриву, родючості ґрунтів і інших
показників природно-ресурсного потенціалу. Найбільш коштовними серед
природних ресурсів, по оцінках Ради з вивчення продуктивних сил України, є
земельні (72%) і мінерально-сировинні (26%) ресурси [1, с. 63]. Коштовність
земельних і мінерально-сировинних ресурсів не зменшує економічного й
екологічного значення водних, лісових, рекреаційних  ресурсів, тваринного і
рослинного світу для створення належних умов життєдіяльності і
збалансованого розвитку держави. Характеризуючи природно -ресурсний
потенціал України, його не можна розглядати без обліку особливостей
розвитку, а також соціально-економічного і ресурсно-екологічного стану країни
на сучасному етапі.

Умови відтворення природно -ресурсного потенціалу безпосередньо
впливають на ефективність громадського виробництва. В цьому плані
визначення природно-ресурсного потенціалу можна розглядати як о цінку однієї
з передумов прискорення соціально -економічного розвитку. Нинішній стан
використання природних ресурсів залишається в більшому ступені
успадкованим з минулих часів, особливо техногенно перевантажених регіонів
України. У той же час при проведенн і необхідної політики відтворення
природних ресурсів є підстави розраховувати на підвищення природно -
ресурсного потенціалу збалансованого розвитку. Необхідність рішення даних
питань широко відзначається на державному рівні.

Так, у Стратегії економічного і соціального розвитку України (2004 –
2015 рр.) [2] підкреслена важливість задачі постійно і послідовно вирішувати
поточні і перспективні питання екологічної безпеки й охорони навколишнього
природного середовища. При цьому увага зосереджується на нинішніх гос трих
питаннях раціоналізації природокористування. Мова йде, по -перше про
удосконалення відповідної законодавчої бази відповідно до міжнародних
стандартів, а по-друге, на тому, що «необхідно застосовувати діючі економічні
інструменти для відтворення і раціо нального використання природних
ресурсів».
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В Україні з початком розбудови державності на нових соціально -
економічних засадах актуальним є питання регіонального економічного
розвитку. Регіональна політика України повинна враховувати тенденції
розвитку різних регіонів країни і відповідно застосовувати різні інструменти
для його стимулювання. Нині існує багато проблем, пов'язаних з виробленням
комплексної та раціональної політики щодо регіонів, яка б відповідала вимогам
сучасної економіки [3].

Галузева логіка управління економічним розвитком багато в чому
застаріла, стає поняттям віртуальним – немає ні об'єкта, ні суб'єкта її розвитку.
Проте автори більшості регіональних стратегій і програм соціально -
економічного розвитку як і раніше працюють в старій логіці, в  термінах
управління нею. Нові підходи передбачають застосування непрямих впливів на
промисловий розвиток через створення умов для розвитку бізнесу. Кластерний
підхід є одним з них.

Кластер представляє собою мережу постачальників, виробників,
споживачів, елементів промислової інфраструктури, дослідницьких інститутів,
взаємопов'язаних в процесі створення доданої вартості. Даний підхід
засновується на обліку позитивних синергетичних ефектів регіональної
агломерації, тобто близькості споживача і виробника, мер ежевих ефектах та
дифузії знань і умінь за рахунок міграції персоналу і виділення бізнесу.
Незважаючи на глобалізацію, що постійно обговорюється зараз, і
транснаціоналізацію, що стосується економіки, кластери не втрачають свого
значення. В умовах глобалізації джерелом конкурентноздатності регіонів стає
вдале використання місцевих особливостей.

Приведемо лише деякі переваги, які дає кластер. Для держави:
збільшується кількість платників податків і база, що оподатковується (центри
управління малим і середнім бізнесом, як правило, знаходяться на тій самій
території, що і сам бізнес, на відміну від вертикальних корпорацій); з'являється
зручний інструмент для взаємодії з бізнесом; знижується залежність від
окремих бізнес-груп; з'являються основи для диверсифікаці ї економічного
розвитку території.

Для бізнесу: поліпшується кадрова інфраструктура; з'являється
інфраструктура для досліджень і розробок; знижуються витрати; з'являються
можливості для більш успішного виходу на міжнародні ринки.

Для успішної реалізації регіональні стратегії і стратегії розвитку окремих
кластерів повинні бути взаємно узгоджені. При розробці регіональної стратегії
треба врахувати, які ключові точки зростання існують в регіоні і як можуть
вплинути різні групи інтересів на розвиток цих ключови х точок зростання. У
той же час при виявленні перспективних кластерів і при плануванні їх розвитку
обов'язково повинні бути враховані рамки регіональних стратегій. У сучасних
умовах мова йде не стільки про те, що необхідність розвитку певного кластера
повинна бути прописана в регіональній стратегії, а про те, що повинен існувати
консенсус між діловими і адміністративними елітами регіону щодо
необхідності і розвитку кластера.
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Регіональний економічний розвиток на основі стимулювання кластерів
передбачає ініціативу і спільні зусилля бізнесу, адміністрацій регіону та
податкової служби. Ролі, які повинні відігравати адміністрації і бізнес при
розвитку галузевих кластерів, різні, але взаємодоповнюючі. Роль адміністрації
може перебувати в підтримці і ініціюванні пр оцесів активації кластерів.
Регіональні адміністрації практично завжди сильно залучені до діяльності
бізнесу. Бізнес же часто впливає сильним чином на адміністрацію. Тому
особливо важлива участь адміністрації в кластерних нарадах і прийнятті
рішень, що стосуються розвитку кластерів. Так само існує високоефективний
спосіб стимулювання кластерів, який є у адміністрацій, цей інструмент –
цільові програми. Вони можуть вплинути істотним чином на розвиток кластера.
Адміністрація може провести активну роботу в поб удові взаємодії між різними
суб'єктами розвитку кластера, а також займатися урегулюванням різних питань
кластера між іншими рівнями влади. Роль держави полягає у тому, що вона
повинна формувати комфортне середовище для кластеру щодо його взаємодії з
фіскальними органами.

Оцінка можливості впливу кожного регіону на сталість його економіки та
країни в цілому набуває нині особливого значення. Ступінь впливу на сталість
економічного розвитку країни реалізується через систему кількісних
показників-індикаторів, які змінюються в міру зрушень у соціально -
економічному стані суспільства та пріоритетах його розвитку. Вони повинні
допомагати державним регіональним органам влади приймати управлінські
рішення, що максимально впливають на процеси суспільного виробництва з
метою забезпечення сталого економічного розвитку [4].

Особливості впровадження кластерів в Україні: як правило, необхідна
наявність формальної інституціональної структури, що координує розвиток
кластера, створеної за участю компаній, що входять у кластер.

Основним завданням нашої регіональної політики повинно стати
вивчення потенціалу нових виробничих кластерів, а також найшвидша
підтримка їх майбутнього розвитку заходами економічної політики та
формування комфортного середовища для виконання ними податков их
зобов'язань, тобто для добровільної сплати податків.

Промислова політика має тенденцію до порушення конкуренції на
користь певного регіону, в той час як теорія кластерів фокусується на усуненні
обмежень, що накладаються на продуктивність і зростання про дуктивності. Для
України, що не має достатнього досвіду в розробці і застосуванні регіональної
політики в умовах ринкової економіки, кластерна теорія регіонального
розвитку може послужити опорною базою. Адже очевидно, що галузевий
розподіл економіки, що зберігся з часів Радянського Союзу, не виправдовує
себе, оскільки він привів до того, що Україна займає лідируючі позиції по
показнику субсидування збиткових галузей серед всіх постсоціалістичних
країн.

Кластери сприяють розвитку інновацій: інноваційний капі тал дуже
швидко розповсюджується на всі підприємства кластера через активну
взаємодію учасників кластера. Для України це представляє особливу
важливість, якщо велика частина прямих закордонних і внутрішніх інвестицій
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буде направлена на розвиток інноваційно го виробництва, на
високотехнологічні розробки. Це дозволить українським підприємствам
конкурувати на світовому рівні, розвивати згодом і традиційні галузі з
урахуванням нововведень, а також забезпечити стабільне економічне
зростання. Дана теза підтверджує ться досвідом промислово розвинених країн і
моделлю економічного зростання – для забезпечення економічного зростання, а
також стійкого розвитку країни необхідна наявність не тільки таких чинників
виробництва, як труд і капітал, але й технологій. Крім того,  технологічна
розвиненість одного регіону часто приводить до економічного зростання країни
загалом. Отже, головною задачею для України повинен стати розвиток нової
національної інноваційної системи, яка зможе з'єднати «стару» і «нову»
економіку.

Найсучасніші дослідження регіонального розвитку показують, що
джерелами і факторами економічного зростання територій є так звані кластерні
механізми або локальні мережні територ іально-виробничі системи-кластери [5,
с. 132–136].

Необхідно перейти від галузевого підхо ду управління економікою до
кластерного, щоб розглядати в комплексі всі процеси, що впливають на
збільшення доданої вартості в галузі. Такий спосіб дозволяє охопити більш
глибокі економічні взаємозв'язки і, виділивши більш слабкі і сильні ланцюги в
кластері, цілеспрямовано впливати на них з тим, щоб поліпшити ситуацію
загалом. На сучасному етапі розвитку нашої держави повинний бути
застосований етап, заснований на інноваційній моделі зростання. Дана модель
припускає активне впровадження у вітчизняну практик у процесів екологізації
економіки як на державному, так і на регіональному рівнях управління.
Екологізація державного і регіонального розвитку – це закономірний процес
подальшого удосконалення економічних відносин і досягнутого рівня розвитку
продуктивних сил, заснований на екологічно орієнтованій інноваційній
політиці держави і регіонів з метою забезпечення ресурсно -екологічної безпеки
держави і його територій відповідно.

Основи державної і регіональної екологічної політики закладені в
«Основних напрямках державної політики України в області охорони
навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення
екологічної безпеки» [6]. Успішне впровадження національної екологічної
політики в Україні залежить від її здійснення на регіональному рі вні. Саме
тому система організаційно-економічних інструментів сприяє мобілізації
природно-ресурсного потенціалу на регіональному рівні господарювання.

Інноваційна модель розвитку, що визнана авторами в якості базової
моделі, припускає нове осмислення даног о питання. Поряд з державними і
регіональними органами влади до рішення екологічних задач на регіональному
рівні повинні залучатися як суб’єкти бізнесу, так і представники громадськості.
Максимально інтенсивне впровадження у вітчизняну практику останніх
досягнень науки буде сприяти одержанню максимального ефекту при реалізації
екологічної політики на регіональному рівні.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Визначено, що
регіональна екополітика повинна ґрунтуватися на наступних принципах:
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дотримання загальнонаціональних пріоритетів; забезпечення розмежування
повноважень між органами виконавчої влади; врахування екологічних інтересів
інших регіонів (у т.ч. суміжних з Україною); формування механізму
фінансового забезпечення розвитку системи екологічно го управління
регіонами; розширення повноважень органів місцевого самоврядування в
рішенні екологічних задач.

У якості пріоритетних завдань регіональних органів влади, варто
визначити наступні: визначення найбільш гострих ресурсно -екологічних
проблем регіонів, ранжирування їх за ступенем небезпеки з урахуванням
специфіки й особливостей регіонального розвитку; вироблення системи
інвестиційних заходів, спрямованих на рішення цих проблем;
диверсифікованість можливих джерел фінансування екологічної сфери регіон у;
створення екологічної інфраструктури, що сприяє залученню бізнесів -структур
до рішення екологічних задач; контроль за фінансуванням і реалізацією
екологічно орієнтованих регіональних інвестиційних програм; стимулювання
науково-дослідних робіт, спрямованих на розробку теоретико-методологічної і
методичної бази по поглибленню вже існуючих, а також розробка нових
організаційно-економічних механізмів екологічного управління як на
регіональному рівні, так і на рівні конкретного суб'єкта господарювання.

Економічна мотивація в екологічній сфері господарювання може бути
виражена через наступну систему податкових стимулів, реалізованих як на
державному, так і на регіональному рівнях управління: застосування системи
спеціальних податкових режимів для суб'єктів госп одарювання, що
впроваджують у практику екологічно орієнтовані інвестиції; пряме
стимулювання за допомогою надання субсидій; непряме стимулювання через
уведення системи квот на користування природними ресурсами; непряме
стимулювання за допомогою державного фінансування інвестиційних процесів
по створенню ринкової інфраструктури екологічний орієнтації.
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