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Андрусяк Н.О. Світовий досвід управління еколого-економічною конкурентоспроможністю регіонів. 
у статті визначено сутність еколого-економічної конкурентоспроможності регіональної економіки. обґрун-
товано необхідність розгляду та виявлення особливостей світового досвіду управління еколого-економіч-
ним розвитком локальних територій, який ґрунтується на механізмах, що включають систему інструментів 
на світовому, національному та регіональному рівнях. узагальнено інструментарій механізмів управління 
еколого-економічною конкурентоспроможністю в розвинених країнах. висвітлено специфіку застосування 
технологій управління на регіональному рівні у світі. обґрунтовано актуальність використання окремих 
інструментів у регіонах україни, що сприятиме створенню передумов формування та підтримки на необхід-
ному рівні еколого-економічної конкурентоспроможності локальних територій.

Ключові слова: еколого-економічна конкурентоспроможність, регіон, технології управління, інструмен-
тарій управління, механізми управління.

Андрусяк Н.А. Мировой опыт управления эколого-экономической конкурентоспособностью регио-
нов. в статье определена сущность эколого-экономической конкурентоспособности региональной экономики. 
обоснована необходимость рассмотрения и выявления особенностей мирового опыта управления эколого-
экономическим развитием локальных территорий, который основан на механизмах, включающих систему 
инструментов на мировом, национальном и региональном уровнях. обобщен инструментарий механизмов 
управления эколого-экономической конкурентоспособностью в развитых странах. освещена специфика при-
менения технологий управления на региональном уровне в мире. обоснована актуальность использования от-
дельных инструментов в регионах украины, что будет способствовать созданию предпосылок формирования и 
поддержания на необходимом уровне эколого-экономической конкурентоспособности локальных территорий.

Ключевые слова: эколого-экономическая конкурентоспособность, регион, технологии управления, ин-
струментарий управления, механизмы управления.

Andrusyak N.O. World experience in managing the ecological and economic competitiveness of the regions. 
The essence of ecological-economic competitiveness in the development of a regional economy is determined in the 
article. The necessity of considering and revealing the peculiarities of the world experience in the management of 
ecological and economic development of local territories based on the mechanisms including the system of instru-
ments at the world, national and regional levels is substantiated. generalized toolkit of management mechanisms 
regarding ecological and economic competitiveness in developed countries. The specifics of the application of 
management technologies at the regional level in the world are highlighted. The urgency of the use of separate tools 
in the regions of ukraine is substantiated, which will facilitate the creation of prerequisites for the formation and 
maintenance of the necessary ecological and economic competitiveness of local territories at the necessary level.

Key words: ecological-economic competitiveness, region, management technologies, management tools, man-
agement mechanisms.

Постановка проблеми. світовий соціально-еко-
номічний розвиток, впливаючи на природні ресурси, 
змінює наявні пріоритети, змушує врахувати та пере-
осмислити екологічні проблеми. Погіршення якості 
життя та здоров’я населення є однією з характерних 
проблем, які є наслідком неуважності до навколиш-
нього природного середовища та беззастережного 

споживання ресурсів. наслідком цього є екологічні 
катастрофи, зменшення обсягів природних ресурсів та 
зниження асиміляційного потенціалу навколишнього 
природного середовища, що приводить до незворотних 
змін в екологічному середовищі та відповідним чином 
позначається на регіональному розвитку, зокрема дис-
пропорційності та депресивності територій.
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усвідомлення сутності та наслідків зазначених явищ 
підтверджує, що, незважаючи на прогресивність та 
ефективність науково-технічного прогресу, він також 
породжує глобальні екологічні проблеми, зокрема клі-
матичні, соціальні, демографічні, сировинні. беззапере-
чним фактом є те, що забруднення довкілля та зниження 
здатності навколишнього середовища до самовіднов-
лення є наслідками діяльності людини, особливостей 
господарювання, які здійснюють часто незворотний 
вплив на біохімічні природні цикли та запаси природних 
ресурсів. екологічні наслідки економічної діяльності 
людини мають віддалені за площею й часом наслідки. 
зміна природного середовища та наслідки екологічних 
катастроф виходять далеко за межі одного регіону.

еколого-економічна конкурентоспроможність регі-
ону, яка є наслідком розвиту світової, національної 
та регіональної економіки й обов’язковою умовою 
розвитку території в міжрегіональному та світовому 
масштабі, безпосередньо відчуває негативні наслідки 
впливу людства на навколишнє природне середовище 
та погіршення екологічного стану. Це пов’язане з регіо-
нальними проблемами на рівні галузей промисловості, 
розвитку ринків, а також культурними, соціальними, 
інформаційними та іншими проблемами.

саме через масштабність наслідків впливу на еко-
логію управлінські механізми, підходи, інструменти, 
важелі заслуговують на особливу увагу. актуальність 
їх дослідження зростає залежно від розвитку науково-
технічного прогресу, який супроводжується не лише 
створенням новітніх технологій, але й зростанням еко-
логічних ризиків.

Певною мірою наявні екологічні проблеми зумов-
лені низькою зацікавленістю представників економіч-
ної теорії та практиків в екологічних обмеженнях соці-
ального та економічного розвитку. Протягом тривалого 
періоду їм не приділяли належної уваги та не нада-
вали значення. отже, надмірний антропогенний вплив 
людини на природу є особливістю сучасного техноген-
ного типу економічного розвитку. неврахування еко-
логічного чинника є причиною швидкого та виснаж-
ливого використання наявних природних ресурсів, їх 
споживання зі швидкістю, що перевищує здатність до 
відновлення. отже, необхідно створити умови пере-
ходу від антропоцентричного до біоцентричного типу 
розвитку людської спільноти, які передбачають форму-
вання механізмів управління з урахуванням позитив-
ного зарубіжного досвіду та орієнтацією на екологіза-
цію потреб споживачів та економічних агентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
теоретичні та практичні управлінські аспекти еколого-
економічного розвитку національної та регіональної 
економіки деякою мірою висвітлені вітчизняними й 
зарубіжними вченими, праці яких стосуються переду-
сім узгодження екологічних та економічних інтересів 
і потреб, чинників впливу на ці складові, пріоритет-
ності впровадження екологічних стандартів, форму-
вання еколого-економічних механізмів регулювання 
тощо. специфіка управлінських складників на рівні 
територій є більш проблемною для дослідження та 
узагальнення через систему відмінностей територіаль-
ного розвитку. на глобальному рівні еколого-еконо-
мічні проблеми та їхні наслідки досліджував в. вер-
надський, який пов’язав ці складники один з одним та 
висвітлював їх взаємодію з позиції єдності екологічної 

та економічної систем. його працю «несколько слов 
о ноосфере» [1] вважаємо засадничою для усвідом-
лення системної ролі кожного зі складників у форму-
ванні управлінської платформи для еколого-еконо-
мічної конкурентоспроможності регіонів. вітчизняні 
науковці в. буркинський, в. Григорків, б. данилишин, 
М. долішній, с. дорогунцов, з. Герасимчук, в. крав-
ців, л. Масловська, о. веклич [2–4] досліджували орга-
нізацію управління еколого-економічним розвитком на 
рівні суб’єктів господарювання та галузей господарю-
вання. зарубіжний досвід репрезентовано в наукових 
студіях у. айзарда, к. боулдінга, Г. дейлі, у. каттона, 
р. коуза, в. леонтьєва, д.л. Медоуз, д.Х. Медоуз, 
М. Месаровича, а. Пігу, д. Форда, дж. Форрестера, які 
присвячені методології регіонального аналізу, соціаль-
ній складовій екологічних конфліктів, економічному 
добробуту тощо. водночас управлінські технології 
еколого-економічної конкурентоспроможності за умов 
забезпечення збалансованого розвитку соціально-еко-
лого-економічних систем потребують подальшого доо-
працювання та розвитку.

Формулювання цілей статті. Метою статті є огляд 
світового досвіду управління еколого-економічною 
конкурентоспроможністю регіонів. виклад основного 
матеріалу. управління еколого-економічним розвитком 
полягає в тому, щоби забезпечити таку внутрішню вза-
ємодію елементів відповідних систем, за якої високі 
темпи розширеного відтворення, економічного росту 
та підвищення добробуту поєднуються зі збереженням, 
безперервним покращенням та розвитком як окремих 
сфер, так і всього навколишнього середовища [5, с. 31]. 
у цьому контексті еколого-економічну конкуренто-
спроможність розвитку регіональної економіки можна 
кваліфікувати як оптимальну траєкторію руху склад-
ників економічної системи, що уможливить забезпе-
чення високої якості довкілля та економіки. Процеси 
управління в будь-якій сфері складні та багатогранні. 
за умов комплексної дисипативної системи, якою є 
еколого-економічна, завдання управління багаторазово 
ускладняються та набувають рис комплексності, варіа-
тивності та підвищеної ризикованості. для цих проце-
сів характерні складність, інертність та темпоральність, 
результати управління є складно обчислювальними та 
довгостроковими. вищезазначене обґрунтовує необ-
хідність розгляду та виявлення особливостей світового 
досвіду управління еколого-економічним розвитком 
локальних територій, який ґрунтується на механізмах, 
що охоплюють систему інструментів на світовому, 
національному та регіональному рівнях. узагальнений 
інструментарій механізмів управління щодо еколого-
економічної конкурентоспроможності в розвинених 
країнах подано на рис. 1.

Механізм формування та використання еколого-
економічної конкурентоспроможності регіону автор 
трактує як взаємоузгодження систем чинників впливу 
на формування еколого-економічної конкурентоспро-
можності регіону та напрямів її використання, які 
мають на меті довгострокову комплексну еколого-еко-
номічну ефективність.

Проаналізуємо окремі інструменти світових управ-
лінських механізмів еколого-економічною конкуренто-
спроможністю регіонів, а саме природоохоронне зако-
нодавство, зокрема найпоширеніші екологічні податки, 
міжнародні стандарти, екологічну сертифікацію та аудит.
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особливостями природоохоронного законодавства 
в країнах Єс є:

– орієнтація на стійкий розвиток, який залежить 
від системи рішень та заходів, які повинні викорис-
товувати органи державної влади в процесі реалізації 
природоохоронних планів дій, а також від законодав-
чих інструментів та ініціатив, що регламентують пра-
вовими нормами;

– використання цілісного підходу щодо тісного 
зв’язку між нормативно-правовими актами в галузі 
охорони навколишнього середовища (цілісний підхід 
означає, що в процесі ухвалення деяких рішень закон 
дає змогу враховувати широкий спектр інтересів та 
поглядів, зокрема суспільні; найкраще це виявляється 
у сфері планування розвитку) [6].

екологічні податки є важливим інструментом еко-
лого-економічної політики та управління. держави з 
великою відповідальністю ставляться до цього виду 
оподаткування, тому в тій чи іншій інтерпретації еко-
логічні податки існують в усіх країнах світу. основопо-
ложником цього виду оподаткування вважають а. Пігу, 
який запропонував їхнє впровадження для поперед-
ження забруднення навколишнього середовища вироб-
никами та стимулювання через впровадження еколо-
гічних технологій. Як правило, екологічні податки – це 
система платежів, які об’єднані в групи залежно від 
бази оподаткування. нею може бути готова продукція 
(в разі застосування екологічного податку на продукт), 
певний природний ресурс (в разі справляння плати за 
забруднення довкілля) чи їхні відходи (в разі справ-
ляння плати за розміщення відходів виробництва ті 
споживання) [7, c. 2].

в різних країнах світу екологічне оподатку-
вання використовують як потужний важіль держав-

ної екологічної політики. у країнах – членах оеср 
і Єс воно є системою, в якій податки (платежі) 
об’єднуються в основні чотири групи відповідно до 
бази оподаткування:

1) енергетичні (зокрема, податок на двоокис вуглецю);
2) транспортні;
3) податки на забруднення (охоплюючи податки 

на відходи й податки на продукти, що забруднюють 
навколишнє середовище);

4) ресурсні податки, тобто платежі за природні 
ресурси (зокрема, податки на нафту й газ).

нині в країнах – членах оеср і Євросоюзу обкла-
денню екологічним податком підлягають дії юридич-
них та фізичних осіб, що спричиняють своєю діяль-
ністю негативні наслідки, які приводять до погіршення 
стану навколишнього середовища [8].

нині суб’єкти господарювання в більшості розви-
нених країнах світу вимушені здійснювати свою діяль-
ність відповідно до норм екологічного законодавства 
та водночас із забезпеченням контролю з боку дер-
жавних наглядових органів. така діяльність отримала 
назву екологічного аудиту, який активно застосовують 
у канаді, великобританії, Швеції, сШа, нідерлан-
дах та інших розвинутих країнах [9]. зазначимо, що, 
оскільки він фактично є превентивним заходом, в окре-
мих країнах, наприклад у сШа, екологічний аудит є не 
лише інструментом державного впливу та контролю, 
але й потужним важелем стимулювання природоохо-
ронної та екологічно спрямованої діяльності підпри-
ємств. екологічне порушення, виявлене добровільно, 
та також вжиття заходів щодо його усунення надають 
суб’єкту господарювання певною мірою «захище-
ний» статус, що дає змогу претендувати на зниження 
штрафів та пом’якшення екологічних санкцій. Підпри-
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ємницькі структури, які добровільно проходять екоау-
диторські перевірки та приймають на виконання від-
повідні програми, є такими, які готові співпрацювати 
з визначеними законодавством державними контр-
олюючими інститутами та претендують на лояльність 
з їхнього боку в разі здійснення екологічного пору-
шення. одним з основних складників такої програми є 
фінансовий, який визначає обсяг витрат на екологічні 
проекти, охорону навколишнього природного середо-
вища тощо. у 1990 р. у сШа було прийнято закон про 
охорону навколишнього середовища від забруднень 
(Pollution Prosecution Act), в якому важливі повнова-
ження надані відділу з кримінального переслідування 
(Office criminal enforcement). Проте добровільно вияв-
лені правопорушення або правопорушення, виправлені 
завдяки програмі екоаудиту, допомагають уникнути 
розгляду в кримінальному порядку [9].

існує думка про те, що екологічні податки – це 
механізм протидії конкуренції: «механізм, який змен-
шує конкурентоспроможність держави через витрати 
на екологічні заходи» [10, с. 169]. за якісним складом 
українська та зарубіжні системи екологічного оподат-
кування суттєво різняться, що ускладнює їхнє порів-
няння (табл. 1).

в україні величина екологічного податку в дохо-
дах зведеного державного бюджету мізерна порівняно 
з ввП. Цей показник коливається від 0,23% до 0,02% 
ввП. натомість спостерігаємо чітку тенденцію до 
його зменшення. так, у 2014 р. величина екологічного 
податку становила 0,23% ввП, а у 2017 р. зменшилась 
майже в 10 разів, а саме до 0,02% ввП. згідно з цим 
показником україна посідає одне з останніх місць у 
світі, розташовуючись поряд з Філіппінами (0,22%) та 
кот-д’івуаром (0,11%). серед лідерів за цим показни-
ком слід назвати сербію, данію, латвію, Грецію, вели-
кобританію. величина доходу бюджету від екологіч-
ного податку в цих країнах в 10–20 разів більша, ніж 
в україні.

отже, система екологічних податків та платежів 
у сучасній світовій практиці досить потужна та всео-
хоплююча щодо об’єктів регулювання. вона охоплює 
плату за використання та забруднення водних ресурсів, 
лісових насаджень, землі та ґрунтів, повітря. у країнах – 
членах Єс поширеними екологічними податками є:

– енергетичні податки (австрія, великобританія, 
італія, нідерланди, словенія, Швеція), тобто податки 
на споживання електрики, вугілля, природного газу та 
палива;

– податок на мінеральне паливо (австрія, велико-
британія, Греція, данія, ірландія, іспанія, італія, люк-
сембург, нідерланди, німеччина, словаччина, Франція) 
[15, с. 11].

до порушників законодавства у сфері оподатку-
вання застосовуються важелі примусу, які діють пара-
лельно зі стимулюванням, наприклад щодо заборони 
виробництва токсичних хімічних речовин, вимог про 
припинення скидів у навколишнє середовище залиш-
кових продуктів виробництва.

Міжнародний досвід, накопичений розвиненими 
країнами щодо охорони навколишнього природного 
середовища, став основою системи міжнародних 
стандартів (які стосуються компонентів біосфери), за 
розроблення та впровадження яких відповідає Міжна-
родна організація зі стандартизації.

у 90-х рр. ХХ ст. ця організація створила комплекс 
міжнародних стандартів як систему екологічного 
управління, зокрема стандарти серії 14000. для цього у 
1993 р. створений технічний комітет іsо «екологічне 
управління». система стандартів isO 14000 розроблена 
на базі стандарту Bs 7750, а також стандарту за систе-
мою якості продукції isO 9000 [16]. науковці та прак-
тики стверджують, що остання система, на відміну від 
деяких інших природоохоронних стандартів, орієнто-
вана на екологічні технології, а не на кількісні параме-
три. основною функцією isO 14000 є система екологіч-
ного менеджменту (environmental management system). 
сутність стандарту isO 14000 є еколого-економічною 
та передбачає стимулювання окремих складників кон-
курентоспроможності, адже організація та утримання 
високого рівня якості продукції та зростання кількості 
партнерів сприяють підвищенню якості життя насе-
лення та суспільства загалом. добровільність стандар-
тів isO 14000 не замінює обов’язковості дотримання 
законодавчих вимог, але сприяє визначенню кількості 
суб’єктів господарювання, які виконують екологічні 
законодавчі вимоги, а також дослідженню особливос-
тей впливу на навколишнє природне середовище харак-
терних для конкретного регіону підприємств. безпосе-
редньо конкурентна складова екологічних стандартів 
виявляється не стільки на регіональному рівні, скільки 
на світовому, в процесі організації та здійснення екс-
портно-імпортних операцій. конкурентна позиція ком-
панії, що представляє екологічну продукцію, порівняно 
вища від інших компаній на світовому ринку. в межах 
країни екологічні стандарти, спрямовані на збереження 
навколишнього природного середовища, забезпечують 
доступ для потенційних експортерів та імпортерів.

нині постіндустріальне суспільство, яке сформу-
валося в більшості країн західної Європи (австрія, 
великобританія, німеччина, норвегія, сШа, Франція 
канада, Фінляндія, Швеція, Японія), характеризується 
не лише технічним розвитком та рівнем матеріального 
добробуту, але й жорстким законодавством у сфері еко-
логії та охорони довкілля, а також, що дуже важливо, 

таблиця 1
Надходження від екологічних податків, % ВВП [11–14]

Країна 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
україна 0,12 0,11 0,11 0,23 0,06 0,07 0,02
данія 4,03 3,87 3,9 4,2 4,25 4,00 3,95
німеччина 2,24 2,18 1,95 1,95 1,90 1,90 1,95
Греція 2,76 2,85 2,80 2,80 2,90 2,95 2,90
Франція 1,81 1,83 1,90 2,0 1,95 2,20 2,00
велика британія 2,62 2,62 2,60 2,4 2,40 2,43 2,40
Польща 2,55 2,52 2,40 1,85 1,90 2,02 2,00
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готовністю громадян дотримуватися цих законів [17]. 
серед основоположних директив Єс у галузі охорони 
довкілля виділяють такі:

1) директива про доступ до інформації, що затвер-
джує право на доступ до інформації та встановлює чіткі 
умови того, як повинна надаватись інформація щодо 
охорони навколишнього природного середовища;

2) директива про звітність, що окреслює вимоги 
щодо регулярної звітності;

3) директива про оцінку впливу на довкілля 
(директива овд);

4) директива про стратегічну екологічну оцінку 
впливу на довкілля (директива сео), яка спрямована 
на розв’язання екологічних проблем;

5) директива про забезпечення участі суспільства 
в овд (2003/35), що підвищує прозорість та легітим-
ність планів, програм та окремих проектів [17, с. 147].

одним з інструментів створення та реалізації функ-
цій управління у сфері еколого-економічного розвитку 
в розвинених країнах є екологічна сертифікація, яка 
спрямована на стимулювання виробників до активізації 
та впровадження в діяльність інноваційних технологіч-
них процесів. виробництво екологічної продукції, яка 
мінімально впливає на навколишнє природне середо-
вище, здебільшого спрямована передусім на отримання 
права для виробника використовувати екологічний знак 
для своєї продукції. у світовому масштабі екологічні 
знаки та маркування є шансом для виробника вийти на 
світовий ринок за рахунок конкурентних переваг, які 
забезпечує екологічність. відповідні продукти є більш 
стійкими до впливу світових чинників у довгостроко-
вому періоді. екологічне маркування містить знаки, 
які не тільки апробовані на національному рівні, але 
й отримали широке міжнародне визнання [19], такі як 
«блакитний ангел» (німеччина), «зелена рукавичка» і 
«зелений хрест» (сШа), «білий лебідь» (скандинав-
ські країни), «екознак» (Японія), “nf-environment” 
(Франція). крім того, на всій території Європейського 
співтовариства діє екологічний знак «квітка Європи», 
або «зоряна маргаритка» [18, с. 149].

більшість управлінських інструментів щодо еко-
лого-економічної конкурентоспроможності, зокрема 
екологічна сертифікація, має превентивний характер, 
адже попередження екологічних катастроф та втрата 
конкурентоспроможності завжди легші, ніж ліквідація 
наслідків. отже, критерії, покладені в основу вимог 
щодо отримання екологічного сертифікату, мають 
перевищувати екстремуми оцінки, закладені в стандар-
тах сертифікації.

на міжнародному рівні в механізмах реалізації 
положень «зеленої економіки» та в міжнародному 
праві використовують ключові елементи екологіч-
ної оцінки, зокрема горизонтальні директиви Єс про 
овнс, сео. роль екологічної оцінки розкривається 
через інформаційне забезпечення, розгляд альтерна-
тив, інтеграцію екологічних викликів з економічними, 
соціальними та іншими викликами, уникнення ризиків. 
для визначення обсягу негативного впливу конкретної 
ситуації на цілісність об’єктів нПс використовують 
процедури скринінгу, «скопінгу» (визначення необхід-
ної інформації для овнс), документального оформ-
лення, консультацій з природоохоронними органами, 
громадськістю, транскордонних консультацій. нині 
інновацією в енергетиці україни є запровадження сис-

тем енергетичного управління isO 50001:2011 “energy 
management systems – requirements with guidance for 
use” [19, с. 244].

до країн, які найактивніше стимулюють розро-
блення та впровадження еколого-економічних управ-
лінських механізмів, належить канада, яка через 
високі темпи економічного розвитку є країною з висо-
ким негативним впливом на екологію та навколишнє 
природне середовище.

в основу фінансування екологічних проектів 
канади покладено принцип еколого-економічної ефек-
тивності, який передбачає впровадження тих проек-
тів, які, окрім екологічної ефективності, передбача-
ють економічну. реалізація цих проектів відбувається 
через відповідну регіональну політику, яка за наявної 
федеральної підтримки координується та стимулю-
ється екологічним законодавством, стратегіями роз-
витку, програмами та планами. складова механізму 
регіонального управління, а саме інституційне забез-
печення, є особливістю регіонального підходу цієї кра-
їни та передбачає формування регіональної ради для 
послідовної реалізації Програми дій для конкретного 
регіону. у ній визначено стратегічні орієнтири роз-
витку регіону, програми інформаційного, комуніка-
ційного, інституційного забезпечення, політику фінан-
сово-інвестиційного забезпечення, критерії сталого 
розвитку території, пріоритети раціонального приро-
докористування тощо.

однією з найефективніших у світі є екологічна 
політика Японії, спрямована на сприяння впрова-
дженню концепції сталого розвитку. уряд Японії ще у 
60-х рр. ХХ ст. розробив екологічне законодавство, що 
істотно поліпшує екологічну ситуацію в країні. еколо-
гічне законодавство Японії передбачає два види нор-
мативів. Перший передбачає «абсолютний характер 
директивного встановлення», а другий спрямований на 
стимулювання розвитку відповідних галузей або окре-
мих проектів. екологічні стандарти Японії є одними з 
найбільш жорстких у світі, а за енергоефективністю 
країна посідає провідне місце [20, с. 36].

у низці країн (Франція, італія, німеччина, Японія, 
канада, великобританія тощо) уряди ухвалили дер-
жавні програми, спрямовані на створення екологічно 
важливих технологій. наприклад, в італії 5% коштів 
з Фонду технологічних інновацій спрямовують на 
фінансування еко-технологій. у сполученому королів-
стві створено Фонд технологій для охорони навколиш-
нього середовища, який є першим спеціальним фондом 
стійких чистих технологій, котрий отримав підтримку 
Європейського інвестиційного фонду. ще у 2006 р. цей 
фонд мобілізував 50 млн. євро, а в його рамках було 
інвестовано 15 млн. євро. саме наявність можливостей 
отримання фінансування створює сприятливі умови 
для екологічно орієнтованого розвитку промислових 
підприємств [21, с. 38].

екологічний аудит є інструментом, який визначено 
радою Європейського співтовариства як засіб систе-
матичного, періодичного, об’єктивного та докумен-
тованого оцінювання системи управління й процесів 
охорони навколишнього природного середовища, а 
також контролю за негативним впливом та оцінювання 
узгодженості діяльності підприємства з екологічною 
політикою [21]. Процедури еко-аудиту спрямовані на 
виявлення ймовірності загрози від підприємства та 
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інформування населення про екологічний стан наяв-
них у регіоні суб’єктів господарювання. результати 
екологічної аудиторської перевірки використовують 
для планування природоохоронної, екологічно спрямо-
ваної діяльності, організації механізмів екологічного 
управління під час вибору ресурсозберігаючих техно-
логій, зрештою, сприяють підвищенню інвестиційної 
привабливості.

Висновки. отже, в розвинених країнах застосу-
вання управлінських технологій задля збереження 
навколишнього природного середовища нині перетво-

рилось на потужний важіль формування еколого-еко-
номічної конкурентоспроможності. Це здійснюється 
через систему пільг, дотацій, екологічних кредитів, 
програм, проектів, відповідно, стимулювання круго-
обігу капіталу. використання висвітлених у статті 
інструментів у регіонах україни за умов створення 
відповідного управлінського, політичного, інвестицій-
ного середовища сприятиме створенню передумов для 
формування та підтримки на необхідному рівні еко-
лого-економічної конкурентоспроможності локальних 
територій.
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