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Annotation 
The author conducts the concept of eco-

logical policy, features of the ecological activity 
realization, legal relationships of region eco-
logical safety, gives his determination of re-
gional ecological policy, also conducts the 
state-law regulation of regional ecological pol-
icy in the article. 

Анотація 
Досліджено поняття екологічної політики, 

особливості здійснення екологічної діяльно-
сті, правовідносини екологічної безпеки ре-
гіону, надано авторське визначення регіо-
нальної екологічної політики, досліджено 
державно-правове регулювання регіональ-
ної екологічної політики. 
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вно-правове регулювання, суб’єкт держав-
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І. Вступ 
Загострення екологічної ситуації в Украї-

ні, зокрема, масштабність негативного гос-
подарського впливу на людину і довкілля, 
змушують державу і суспільство формувати 
нову державну та регіональну екологічну 
політику, запроваджувати ефективний ме-
ханізм її правового забезпечення на націо-
нальному та регіональному рівнях. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити поняття екологі-

чної політики держави. 
ІІІ. Результати 
Державну політику можна визначити як 

організаційні, регулятивно-контрольні суспі-
льні відносини уповноважених державних 
органів, посадових осіб щодо розробки та 
реалізації заходів державно-політичного 
впливу на суспільні відносини. 

На сучасному етапі розвитку державної 
політики все більш характерною її рисою 
стає те, що серед учасників державної полі-
тики з’являються регіони [4]. 

Розглядаючи регіон як суб’єкт, як учасни-
ка державно-політичних відносин, можна 
прийняти позицію Спілки лідерів місцевих та 
регіональних влад й розглядати регіон у 
значенні “регіон адміністративний”, тобто як 
вища адміністративно-територіальна оди-
ниця держави (АРК, область, місто-регіон), 
для жителів якої характерна наявність спі-
льних політичних, економічних та соціаль-
них інтересів, з метою репрезентації яких 
утворюються органи регіонального самов-
рядування [4]. 

Екологічна політика розглядається як су-
спільні відносини щодо збалансування еко-
логічних та пов’язаних з ними інтересів уча-
сників суспільних відносин. З огляду на еко-
логічну ситуацію, що склалася, та важли-
вість суспільних екологічно значущих відно-
син, роль збалансування та врівноваження 
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екологічних і пов’язаних з ними інтересів 
бере на себе держава, яка, здійснюючи 
екологічну функцію, формує та реалізує 
державну екологічну політику. Політика та 
екологія пов’язуються шляхом застосування 
політичних механізмів, державного примусу 
для впорядкування екологічно значущих 
суспільних відносин, узгодження екологіч-
них інтересів. Внаслідок цього екологічно 
значущі суспільні відносини набувають полі-
тичного змісту, а політична діяльність – еко-
логічного значення. Здійснювана державою 
екологічна політика є складовою державної 
політики. Вони співвідносяться як частина 
та ціле, як окреме й загальне. 

Якщо екологічно значуща діяльність є су-
купністю способів, прийомів, які застосову-
ються з метою досягання певної мети, є лі-
нією поведінки суб’єктів екологічних відно-
син, то правове забезпечення регіональної 
екологічно-політичної діяльності являє со-
бою сукупність заходів, прийомів та спосо-
бів, які застосовуються з метою управління 
суспільством у межах регіону, визначення 
головного напряму та меж екологічно зна-
чущої діяльності, спрямованої на досягнен-
ня екологічної безпеки. 

Отже, для того, щоб здійснювати еколо-
гічно значущу діяльність раціонально, від-
повідно до закономірностей розвитку навко-
лишнього середовища, не завдаючи йому 
шкоди, людина має орієнтуватися в екологі-
чній обстановці, вміти уникнути екологічної 
небезпеки, передбачати хід подій. Причому 
окремих, спорадичних дій такого характеру 
недостатньо – потрібне функціонування 
всього регіону у цьому напрямі. Це й забез-
печується регіональною екологічною політи-
кою, завдання якої полягає в орієнтації сус-
пільства в його екологічно значущій діяль-
ності з метою ствердження екологічної раці-
ональності й недопущення шкідливих для 
навколишнього природного середовища 
екологічно значущих дій. Виходячи з усього 
вищесказаного, можна констатувати, що 
найважливіші функції правового забезпе-
чення регіональної екологічної політики, 
спрямованої на досягнення екологічної без-
пеки, полягають у тому, щоб шляхом враху-
вання екологічних й соціально-економічних 
обставин: 

а) убезбечити суспільство від дії еколо-
гічно негативних випадковостей й неперед-
бачуваностей. Локалізація й вирішення еко-
логічних проблем на рівні регіону виключа-
ють виникнення й поширення цих проблем 
на державному, а звідти – на макроекологі-
чному рівнях; 

б) узгодити та оптимально збалансувати 
екологічні й соціально-економічні інтереси 
суспільства; 

в) забезпечити розробку та реалізацію 
заходів щодо охорони й захисту навколиш-

нього природного середовища, раціональ-
ного природокористування; 

г) створити умови для вибору із бага-
тьох варіантів тактичної екологічно значущої 
поведінки людини варіанта найбільш доско-
налого та ефективного, такого, що відпові-
дає як екологічним, так і соціально-еконо-
мічним інтересам суспільства; 

д) передбачити розвиток екологічних те-
нденцій та раціонально впливати на них. 

З огляду на вищесказане, можна сфор-
мулювати визначення регіональної екологі-
чної політики: це спеціально нормативно-
правовим способом урегульована сфера 
управління в галузі забезпечення екологіч-
ної безпеки Придніпровського регіону, яка 
спрямована на досягнення якості довкілля 
та раціонального використання природних 
ресурсів, рівноваги у сфері господарювання 
та охорони життя і здоров’я населення. 

Правовідносини екологічної безпеки ре-
гіону мають специфічні ознаки, і в першу 
чергу, цю специфіку на них накладають об’єкти 
таких правовідносин. Будь-які правовідно-
сини являють собою норму права в дії через 
правосуб’єктність відповідних осіб і тим са-
мим відтворюють динаміку її реалізації на 
практиці. 

Правовідносини екологічної безпеки ре-
гіону можуть виникати тільки на підставі 
правових норм та інших юридичних обста-
вин, які встановлюють правила поведінки 
сторін правовідносин екологічної безпеки 
конкретного регіону. 

Норми, які регулюють правовідносини 
екологічної безпеки регіону, приймаються 
регіональними органами державної влади і 
місцевого самоврядування на основі Кон-
ституції України та чинного законодавства. 

Природа регіональної екологічної політи-
ки як суспільних відносин допускає і робить 
можливим її правове регулювання. Більше 
того, публічна діяльність щодо врівнова-
ження суспільних інтересів, управління сус-
пільними відносинами робить правове регу-
лювання регіональної екологічної політики 
не просто допустимим, а й необхідним, 
оскільки Україна, як правова держава [3], 
будує свою діяльність виключно на основі 
права. 

До того ж екологічна ситуація, що скла-
лася в Україні, надає правовому регулю-
ванню регіональної екологічної політики 
особливої екологічної та суспільної значу-
щості. Правове регулювання регіональної 
екологічної політики здійснюється через сві-
домість та волю людей як учасників суспі-
льних відносин, у тому числі і регіональних 
екологічно-політичних відносин. За допомо-
гою особливих засобів відбувається вплив 
на свідомість суб’єктів регіональних екологі-
чно-політичних відносин, формується їх во-
ля в певному напрямі, щоб викликати до 
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життя відповідну форму регіональної еколо-
гічно-політичної діяльності [5, с. 127]. 

Основні ідеї, вихідні положення процесу 
формування, розвитку та функціонування 
регіональної екологічної політики визнача-
ються принципами регіональної екологічно-
політичної діяльності. Відображені в нормах 
права принципи пронизують усе екологічно-
політичне життя регіону. Вони характеризу-
ють не тільки сутність, а й весь процес регі-
ональної екологічно-політичної діяльності, її 
динаміку. Як форму правового регулювання 
регіональної екологічної політики, її принци-
пи можна класифікувати на загальні, спеці-
альні, особливі. 

Центральне місце в державно-правовому 
регулюванні регіональної екологічної полі-
тики посідає визначення суб’єктного складу 
регіональних екологічно-політичних право-
відносин та компетенції суб’єктів регіональ-
ної екологічної політики. На нашу думку, всіх 
суб’єктів регіональної екологічної політики 
залежно від сфери їх політичної діяльності 
та характеру повноважень можна поділити 
на такі групи: 

1. Суб’єкти загальної екологічно-полі-
тичної діяльності. Вони характеризуються 
тим, що виступають учасниками політичних 
відносин в різних сферах – економічній, фі-
нансовій, соціальній, правовій, культурно-
освітній тощо. Ці суб’єкти мають повнова-
ження і в екологічно-політичній сфері. До 
них можна зарахувати: 

а) місцеві ради. Як суб’єкти регіональної 
екологічної політики вони наділені: правот-
ворчими повноваженнями, фінансовими 
повноваженнями; контрольними повнова-
женнями; управлінсько-організаційними по-
вноваженнями тощо; 

б) виконавчі та розпорядчі органи місце-
вих рад. Як суб’єкти регіональної екологічної 
політики вони наділені такими повноважен-
нями, як: 1) фінансові повноваження; 2) орга-
нізаційно-управлінські повноваження; 3) ви-
конавчо-розпорядчі повноваження; 4) конт-
рольні повноваження тощо. 

2. Суб’єкти, покликані реалізовувати ре-
гіональну екологічну політику, оскільки це є 
основним видом їх функціональної діяльно-
сті: 

а) екологічна прокуратура; 
б) Державне управління екології та при-

родних ресурсів у Дніпропетровській області; 
в) Державна екологічна інспекція по 

Дніпропетровській області, інші місцеві спе-
ціально уповноважені органи державного 
управління. 

3. Підприємства, установи, організації, 
громадські об’єднання, окремі громадяни, 
які в цілому не є суб’єктами регіональної 
екологічно-політичної діяльності. Вони, як 
правило, виступають учасниками екологічно 
значущих суспільних відносин, але в окре-

мих випадках їм надаються повноваження у 
сфері регіональної екологічної політики. 

Важливою формою державно-правового 
регулювання регіональної екологічної полі-
тики є нормативне визначення порядку ви-
рішення того чи іншого екологічно значущо-
го питання, процесу прийняття й реалізації 
екологічно-політичних рішень. 

В екологічному праві функціонує значна 
кількість нормативно-правових актів, які міс-
тять екологічно-процесуальні норми. Ця 
група норм, процесуальних за своїм харак-
тером, розвивається в напрямку галузі еко-
логічного процесу. У цій галузі важливе міс-
це має посісти процес регіональної екологі-
чної політики. 

Аналіз природоресурсного законодавст-
ва показує, що природоресурсні процесуа-
льні норми містяться в найрізноманітніших 
нормативно-правових актах [1]. 

Серед правових норм, що визначають 
процес прийняття та реалізації екологічно-
політичних рішень суб’єктами регіональної 
екологічної політики, можна виділити норми, 
що мають регулятивний характер. Це такі 
норми, як норми Глави 6 Закону України 
“Про екологічну експертизу”, що визначають 
порядок проведення екологічної експертизи, 
та спрямовані на їх розвиток норми Інструк-
ції про здійснення державної екологічної 
експертизи. Ця інструкція “регламентує по-
рядок організації і безпосереднього прове-
дення державної екологічної експертизи”, 
зокрема такими суб’єктами регіональної 
екологічної політики, як Державне управлін-
ня екології і природних ресурсів в області. 

До екологічно-процесуальних норм, що 
регулюють регіональну екологічну політику, 
можна віднести і норми Положення про по-
рядок розроблення екологічних програм або 
Положення про порядок встановлення рів-
нів шкідливого впливу фізичних і біологічних 
факторів на атмосферне повітря; Положен-
ня про порядок видачі дозволів на викиди 
забруднювальних речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами тощо. 

Інша група правових норм екологічно-
процесуального характеру, які відобража-
ють державно-правове регулювання регіо-
нальної екологічної політики, – це норми, які 
регулюють охоронні заходи, здійснювані в 
межах регіональної екологічно-політичної 
діяльності. 

Форми державно-правового регулювання 
регіональної екологічної політики не є ізо-
льованими, вони взаємно впливають одна 
на одну, не можуть існувати самостійно. 
Так, процесуальне державно-правове регу-
лювання регіональної екологічної політики 
має сенс за умови встановлення суб’єктного 
складу та повноважень суб’єктів тієї чи ін-
шої регіональної екологічно-політичної дія-
льності, що регулюється процесуально. 
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Одночасно така діяльність здійснюється 
відповідно до певних принципів. 

Юридичне закріплення правового стату-
су суб’єктів відбувається згідно із принци-
пами регіональної екологічної політики. По-
вноваження суб’єктів регіональної екологіч-
но-політичної діяльності мають певним чи-
ном реалізовуватися – виникає необхідність 
у процесуальній формі державно-правового 
регулювання регіональної екологічної полі-
тики тощо. 

Результатом державно-правового регу-
лювання регіональної екологічної політики є 
стан врегульованості правом регіональних 
екологічно-політичних суспільних відноси-
нах. Порівняно із регіональними екологічно-
політичними суспільними відносинами, регі-
ональні екологічно-політичні правовідноси-
ни перебувають на якісно новому рівні, на 
якому регіональною екологічною політикою 
займаються юридично визначені суб’єкти 
екологічно політичної діяльності, коло яких 
обмежене. Цим суб’єктам надані норматив-
но закріплені повноваження, за межі яких 
вони не мають права виходити. Реалізація 
цих повноважень здійснюється в порядку, 
передбаченому законодавством. 

Отже, можна відзначити, що врегульова-
ні правом регіональні екологічно-політичні 
правовідносини характеризуються чітким 
розмежуванням повноважень між суб’єк-
тами регіональної екологічної політики. Дія-
льності останніх властива системна цілесп-
рямованість, чим забезпечується найбільш 
ефективне та повне досягнення цілей регіо-
нальної екологічної політики. 

Процес правового регулювання регіона-
льної екологічної політики складається із 
трьох стадій [5, с. 361]. 

Перша стадія – це державно-правова ре-
гламентація регіональних екологічно-полі-
тичних відносин (їх врегулювання), тобто 
розробка й прийняття правових норм, що 
регулюють регіональну екологічну політику. 
На цій стадії регіональна екологічна політи-
ка набуває правової форми. 

Друга стадія – виникнення юридичних прав 
та обов’язків у суб’єктів регіональних екологі-
чно-політичних правовідносин. Суть такої 
стадії – перехід від загальних приписів право-
вих норм до конкретної моделі екологічно-
політичної діяльності відповідного суб’єкта. 

Третя, заключна, стадія процесу держав-
но-правового регулювання регіональної еко-
логічно-політичної діяльності – це реаліза-
ція відповідних норм права, які встановлю-
ють принципи регіональної екологічної полі-
тики, повноваження її суб’єктів, порядок 
здійснення цих повноважень. На цій стадії, 
власне кажучи, відбувається реалізація ре-
гіональної екологічної політики. 

Хоча державно-правове регулювання ре-
гіональної екологічної політики є дуже важ-

ливим, але вирішальне значення має саме 
реалізація регіональної екологічної політи-
ки. Під реалізацією регіональної екологічної 
політики ми розуміємо розробку, втілення в 
життя заходів регіональної екологічної полі-
тики, забезпечення їх виконання. 

Заходи регіональної екологічної політики 
становлять собою зміст регіональної еколо-
гічно-політичної діяльності і є системою ін-
формаційних, екологічно-освітніх, стимуля-
ційних і примусових, економічних та інших 
засобів, що розробляються, впроваджують-
ся та виконуються суб’єктами регіональної 
екологічної політики з метою комплексного 
розвитку регіону з урахуванням його еколо-
гічних особливостей, створення умов для 
вирішення екологічних проблем, забезпе-
чення балансу екологічних і соціально-
економічних інтересів суспільства. 

Заходи регіональної екологічної політики 
є загальною формою екологічно-
політичного впливу на екологічно значущі 
суспільні відносини. Слід відразу відзначи-
ти, що адресатами заходів регіональної 
екологічної політики є не абстрактні суспі-
льні відносини, а їх конкретні учасники. За-
ходи правового забезпечення регіональної 
екологічної політики, несучи в собі дозвіл 
або заборону, стимул або примус, спрямо-
вані на досягнення екологічної безпеки. По-
тенційна можливість покарання або заохо-
чення впливає, таким чином, на людину і 
спонукає її до певної поведінки, яка буде 
відповідати екологічним потребам суспільс-
тва. 

Залежно від характеру впливу, заходи 
регіональної екологічної політики можна 
класифікувати таким чином: 

1. Заходи інформаційного характеру. На-
приклад, пропагування екологічного законо-
давства або інформування населення про 
стан навколишнього природного середови-
ща. 

2. Заходи екологічно-освітнього харак-
теру: створення мережі навчальних екологі-
чно-правових закладів, розробка навчаль-
них програм, удосконалення методики ви-
кладання екологічних, екологічно-правових 
дисциплін тощо. 

3. Заходи економічного характеру: вста-
новлення лімітів використання природних 
ресурсів, викидів і скидів забруднювальних 
речовин у навколишнє природне середови-
ще та розміщення відходів; встановлення 
нормативів плати і розмірів платежів за ви-
користання природних ресурсів, викиди і 
скиди забруднювальних речовин у навко-
лишнє природне середовище; розміщення 
відходів та інші види шкідливого впливу. 

4. Заходи стимулювання і примусу. Оскіль-
ки негативний вплив на навколишнє сере-
довище пов’язаний, перш за все, із господа-
рчо-виробничою діяльністю учасників еко-
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логічно значущих суспільних відносин, то 
заходи стимулювання й примусу мають пе-
реважно економічний характер. 

5. Заходи контролю та нагляду. Конт-
роль, як захід регіональної екологічної полі-
тики, має на меті забезпечити додержання 
вимог законодавства про охорону навколи-
шнього природного середовища всіма підп-
риємствами, установами, організаціями, а 
також громадянами. 

Контроль за додержанням законодавства 
про охорону навколишнього середовища 
здійснюється також місцевими радами, їх 
виконавчими комітетами. 

6. Важливе місце займають заходи юри-
дичної відповідальності – позитивної та не-
гативної. 

Вищенаведений перелік заходів регіона-
льної екологічної політики не є вичерпним, 
але він дає змогу скласти уявлення про за-
ходи регіональної екологічної політики як 
форми впливу на учасників екологічно зна-
чущих суспільних відносин. 

Отже, як було визначено вище, реаліза-
ція регіональної екологічної політики стано-
вить собою розробку та втілення в життя 
суб’єктами регіональної екологічно-політич-
ної діяльності інформаційних, екологічно-
освітніх, стимуляційних та примусових, еко-
номічних та інших заходів. 

IV. Висновки 
Регіональна екологічна політика є не-

від’ємною складовою регіональної політики 
взагалі та національної екологічної політики 
зокрема, а також ефективним засобом по-
долання екологічної кризи в окремому При-
дніпровському регіоні і державі в цілому. 
Юридична природа регіональної екологічної 
політики реалізується завдяки екологічному 
та чинному законодавству України та особ-
ливо регіональному нормативно-правовому 
регулюванню. 
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Annotation 
State regulation of the stock market is con-

sidered in the article. The main principles of 
central depositaries are generalized. Interac-
tion of institutes of capital markets infrastruc-
ture, which is a depositary system, is defined. 

Анотація 
Розглянуто державне регулювання фон-

дового ринку. Узагальнено основні принци-
пи центральних депозитаріїв. Визначено 
взаємозалежність інститутів інфраструктури 
ринків капіталу, яким виступає депозитарна 
система. 

Ключові слова 
Інвестиції, цінні папери, державна підт-

римка, привабливість країни, депозитарна 
система, фінансові ринки, науково-іннова-
ційна політика. 

І. Вступ 
Україна вступила на шлях побудови фо-

ндового ринку у той час, коли у світовій 
практиці сформувалися принципи та меха-
нізми державного й наддержавного регулю-
вання фінансових ринків. Це дає нашій кра-
їні змогу не повторювати помилок, яких 
припускалися інші держави, а створити оп-
тимальний механізм функціонування фон-


