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Методологія дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування методів: аналізу

й синтезу – при дослідженні конституційних засад забезпечення еколого-економічного розвитку

України  та  виявлення  їх  вагомості;  загального  та  особливого  –  при  виявленні  специфіки

нормативно-правового  забезпечення  еколого-економічного  розвитку;   інституціонального

аналізу  –  при  розкритті  проблем  взаємодії  екологічної,  екологічної  та  політичної  сфер

суспільства.

Результати.  У статті досліджено специфіку нормативно-правового забезпечення еколого-

економічного  розвитку,  яке  охоплює  процеси  екологізації  економічного  законодавства,

економізації  екологічного  законодавства,  а  також  регламентування  становлення  екологічної

економіки.  Визначено  організаційну  основу  нормативно-правового  забезпечення  еколого-

економічного розвитку України. Виявлено низку проблем, що перешкоджають налагодженню

системних  міжінституційних  взаємодій  з  метою  вироблення  ефективної  політики  еколого-

економічного розвитку України.

Проаналізовано  діюче  екологічне  законодавство  та  особливу  увагу  звернено  на  його

економічну  складову  з  метою  подальшого  впровадження  концепції  еколого-економічного

розвитку країни. Зокрема, висвітлено положення основних міжнародних документів та описано

конституційні  засади  забезпечення  еколого-економічного  розвитку  України.  Особливу увагу

звернено  на  ті  положення  діючого  законодавства,  які  визначають  основи  природоохоронної

діяльності,  використання природних ресурсів,  нарощування природно-ресурсного потенціалу,

поводження з відходами тощо. Дані нормативні положення розглянуто в фокусі можливостей

становлення в Україні екологічної економіки як прогресивної моделі для подальшого розвитку.

Новизна. Виявлено  головні  проблеми  вітчизняної  нормативно-правової  основи

формування  й  реалізації  державної  екологічної  політики,  які  полягають  у  формальності  дії

більшості  положень  і  програм  (особливо  в  частині  фінансування),  а  також  залежність

української  влади  від  великого бізнесу, який   зацікавлений у  подальшій грубій  експлуатації

природних ресурсів України у власних комерційних цілях. 



Практична  значущість.  Запропонована  заміна  концептуальної  орієнтації  державної

екологічної політики на політику еколого-економічного розвитку, де чинник природного ресурсу

виконує роль не обмежуючого, а стимулюючого характеру. 

Ключові  слова: нормативно-правове  забезпечення,  еколого-економічний  розвиток,
екологічна економіка, законодавство України.
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