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У сучасних складних умовах посилення екологіч-
них проблем відбувається поступове прагнення 
економічних перетворень й обумовлення необ-

хідності підвищення ефективності державного контро-
лю природокористування на принципах сталого розви-
тку та забезпечення національної екологічної безпеки.

Однією з головних складових утворення еколо-
гоорієнтованого громадянського суспільства в Україні 
сьогодні виступає діяльність громадських неурядових 
екологічних організацій, яка спрямована на розв’язання 
наявних екологічних проблем у країні. Активна позиція 
громадян, небайдужих до власного місця проживання, 

виявляється в здійсненні свідомої діяльності з охоро-
ни та відтворення природних ресурсів, збереження на-
вколишнього середовища та примноження природних 
скарбів. Ефективність вирішення проблем, пов’язаних 
з ліквідацією та попередженням різноманітних негатив-
них екологічних наслідків, значно посилюється одно-
часно з усвідомленням відповідальності кожного гро-
мадянина за оточуючий його світ. Діяльність громадян 
і громадських природоохоронних організацій разом з 
екологічною політикою уряду та муніципалітетами має 
бути спрямована на збереження природних ресурсів 
для майбутніх поколінь, попередження екологічних ка-
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тастроф, що неодмінно буде сприяти подальшому роз-
витку України. 

Метою статті є дослідження участі громадян і гро-
мадських організацій в процесі становлення еко-демо-
кратії в Україні та визначення ролі громадськості в при-
йнятті урядом екологоорієнтованих державних рішень.

Сучасний етап розвитку екологічних важелів регу-
лювання обов’язково повинен відображати праг-
нення суспільства до реалізації концепції стало-

го розвитку і має бути орієнтований на координацію 
природоохоронної діяльності всіх рівнів управління. 
Сьогодні держава і ряд неурядових організацій створю-
ють певні передумови для активної позиції небайдужих 
громадян і організацій в процесі пошуку ефективних на-
прямків розвитку екологічної сфери в Україні. 

Конституційно закріплене право й обов’язок кож-
ного громадянина нашої країни охороняти оточуюче 
середовище дозволяє діяти як одноосібно, так і співпра-
цювати з іншими, утворюючи організації з метою захи-
сту екологічних інтересів громадян. Громадська органі-
зація може складатися з: асоціації незалежних експертів, 
що консультують уряд чи надають певні рекомендації та 
пропозиції; групи громадян, які діють опозиційно до 
урядової діяльності; коаліції представників промисло-
вості, які пропонують уряду погляди своїх підприємств. 
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону на-
вколишнього середовища» громадські природоохоронні 
організації мають право здійснювати громадську еколо-
гічну експертизу, ініціювати проведення референдумів з 
питань, пов’язаних з охороною та збереженням довкіл-
ля, створювати громадські фонди охорони довкілля та 
інші повноваження [7]. Вони здійснюють просвітницьку, 
інформаційну та виховну діяльність. Зокрема, просвіт-
ницька діяльність здійснюється громадськими приро-
доохоронними організаціями шляхом проведення кон-
курсів, тематичних уроків зі школярами і студентами та 
різноманітних заходів екологічного орієнтації [10]. 

Громадські природоохоронні організації в сучасно-
му світі не тільки здійснюють заходи, пов’язані з еколо-
гічною освітою, вихованням і підвищенням екологічної 
свідомості громадян, вони активно допомагають захи-
щати екологічні права громадян, а також активно долуча-
ються до розробки проектів природоохоронних законів, 
стратегій та державних цільових екологічних програм.

Сьогодні мають місце всі форми та суб’єкти гро-
мадської активності з питань, пов’язаних з екологічною 
сферою, починаючи від груп з невизначеною структу-
рою до організованих громадських інститутів.

Кількість громадських природоохоронних орга-
нізацій в Україні становить близько 440 громадських 
організацій, з них 28 – всеукраїнського рівня. Зокрема, 
до них належать Всеукраїнська екологічна ліга, Все-
українська екологічна громадська організація (ВЕГО) 
«МАМА-86», Національний екологічний центр України, 
Міжнародна благодійна організація «Екологія – Право –  
Людина», Українське товариство охорони птахів, Еколо-
гічна група «Печеніги», Екологічна рециклінгова асоціа-
ція України та інші [2].

Однією з найбільш відомих екологічних громад-
ських організацій є Всеукраїнська екологічна громадська 
організація (ВЕГО) «МАМА-86», що на сьогоднішній 
день є розгалуженою мережею природоохоронних сус-
пільних організацій і об’єднує понад 17 організацій з 
різних регіонів України. Діяльність ВЕГО «МАМА-86» 
спрямовується на формування умов для розвитку Укра-
їни. Особлива увага приділяється вирішенню складних 
проблем захисту оточуючого середовища в умовах рин-
кової економіки та поступовому зростанню ролі грома-
дян і суспільства в цих екологоорієнтованих процесах. 
Організація здійснює активну роз’яснювальну діяльність 
щодо різноманітних екологічних проблемних питань 
серед населення нашої країни, зокрема жіночих пред-
ставників. Члени цієї неурядової організації проводять 
різноманітні екологічно спрямовані заходи з метою по-
ширення інформації, проведення постійних досліджень, 
беруть активну участь у громадських обговореннях та 
лобіюють рішення уряду в інтересах громадськості [3]. 

Головна увага зосереджена на громадській позиції 
жінок, дітей і молоді, підвищенні значення еколо-
гічних громадських організацій та об’єднань з ме-

тою неодмінного урахування аспектів довкілля, здоров’я 
та конституційних прав громадськості при розробці 
державних екологічних програм і політики.

Дана громадська екологічна організація здійснює 
активну просвітницьку діяльність суспільних і неурядо-
вих організацій як на регіональному та національному, 
так і на міжнародному рівнях, при цьому практика уча-
сті громадськості в процесі прийняття рішень та місцеві 
ініціативи жінок-лідерок спираються на захист довкілля 
та охорону здоров’я.

Саме за підтримки цієї організації в червні 2015 р.  
відбулася зустріч з метою обговорення та написання Гро-
мадської оцінки екологічної політики України у 2014 р.  
Цей захід було проведено в рамках проекту «Розвиток 
екологічної демократії в Україні», який фінансується 
ЄС та підтримується значною кількістю громадських 
екологічних організацій. Цей проект спрямований на 
поліпшення екологічної політики України за рахунок 
посилення кваліфікованої участі суспільства в плану-
ванні, реалізації та оцінці природоохоронної діяльності 
держави. Так, громадська оцінка екологічної політики 
являє собою документ, який охоплює аналіз різних ас-
пектів екологічної політики, що були впроваджені на 
території України в тому чи іншому році.

 Громадська оцінка природоохоронної діяльності 
держави є продовженням практики, заснованої в орга-
нізації ще у 2003 р. і відродженої у 2011 р., яка сьогодні 
виступає важливим інструментом посилення ролі гро-
мадянського суспільства в питаннях оцінки якості та 
суспільного впливу на формування національної еко-
логічної політики в майбутньому. Саме завдяки моніто-
рингу та оцінці екологічної політики сьогодні неурядові 
природоохоронні організації мають змогу впливати на 
ключові природоохоронні рішення як на національно-
му, так і на регіональному рівнях. 

У жовтні 2015 р. у Києві відбулося обговорення 
презентації проекту «Участь громадськості в розробці 
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екологічної політики, її реалізації, моніторингу та оцінці 
в Україні», яке проводилося в рамках так званого проек-
ту «ЕКО-демократія», заснованого організацією ВЕГО 
«МАМА-86». Основна мета наради полягала в аналізі 
практики застосування Україною різноманітних ін-
струментів та важелів участі громадськості в прийнят-
ті рішень з питань екологічної політики та обговоренні 
дієвих рекомендацій з їх покращення та адаптації до 
реалій сьогодення. Це дослідження включало аналіз на-
ціонального законодавства та теоретико-методичні ре-
комендації з покращення участі громадськості в процесі 
реалізації, оцінки, моніторингу та контролю за держав-
ною діяльністю у сфері екологічної політики.

Так, за результатами опитування мешканців м. Ки-
єва, Тернопільської, Харківської, Сумської, Одеської, 
Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської, 
Запорізької та Херсонської областей щодо участі гро-
мадськості в розробці екологічної політики, її реалізації, 
моніторингу та оцінки в Україні було встановлено, що 
абсолютна більшість (71%) опитаних вкрай незадоволе-
на взаємодією державних органів влади та громадськос-
ті при прийнятті рішень з екологічних питань [3]. А се-
ред основних проблем участі громадян і громадських 
організацій у відповідному процесі були визначені про-
блеми, пов’язані з доступністю інформації; проблеми 
освіти й обізнаності; проблеми законодавства; пробле-
ми процедур (зокрема, низька прозорість процесу при-
йняття державних рішень); проблеми комунікації.

Значною є природоохоронна діяльність Всеукра-
їнської Екологічної Ліги (ВЕЛ), яка займає одну 
з головних позицій у переліку громадських при-

родоохоронних організацій в Україні. Пріоритетними 
напрямками діяльності ВЕЛ є саме практична природо-
охоронна робота, яка полягає у проведенні різноманіт-
них екологічно спрямованих заходів. Так, за підтримки 
цієї організації щорічно проводяться такі всеукраїнські 
екологічні акції, як «Посади своє дерево» та «Парк тися-
чоліть», у рамках яких відбувається примноження фон-
ду зелених насаджень на території нашої держави.

 Всеукраїнська Екологічна Ліга значну увагу при-
діляє екологічній освіті та вихованню. Організація ви-
дає науково-популярний журнал «Екологічний вісник» і 
науково-реферативний журнал «Екологія», а також кни-
ги екологічної спрямованості в рамках проекту «Еколо-
гічна освіта і виховання». Розвиток екологічної освіти 
в Україні, набуття певних знань і навичок обов’язково 
буде сприяти формуванню екологічно свідомого сус-
пільства, тому освітня діяльність ВЕЛ передбачає певну 
переорієнтацію освіти в напрямі дбайливого ставлення 
до оточуючого середовища та гармонійного розвитку 
екологічних процесів. 

З метою формування екологічної свідомості серед 
дітей та молоді ВЕЛ є засновником Всеукраїнської дитя-
чої спілки «Екологічна варта», Національного молодіж-
ного центру «Екологічні ініціативи».

Провідні фахівці ВЕЛ здійснюють перевірки про-
мислових підприємств задля надання різноманітних 
рекомендацій щодо зменшення негативного промис-
лового навантаження на оточуюче середовище, а також 

беруть активну участь у громадській експертизі та гро-
мадських слуханнях.

З метою привернення уваги уряду та муніципалі-
тетів до національних і світових екологічних проблем у 
листопаді 2015 р. у Києві був проведений масштабний 
загальнонаціональний еко-марш під гаслом «Зміни сис-
тему, а не клімат!». Головною метою активістів було звер-
нути увагу на кліматичні зміни, спричинені викидами 
парникових газів, що відбуваються у всьому світі [4]. На 
думку небайдужих громадських активістів, скоротити 
викиди парникових газів можна за умов прийняття зако-
нів про енергозбереження, введення європейських норм 
переробки сміття та шляхом розвитку велоструктури 
міст України, що дозволить значно покращити існуюче 
становище в екологічній сфері. Подібні акції сумлінних 
громадян за підтримки громадських організацій час від 
часу проходять в різних містах України, акцентуючи ува-
гу та тих чи інших проблемах в екологічній сфері. 

Щорічно відбуваються різноманітні екологічні 
форуми та спеціалізовані виставки. Зокрема, 
в листопаді 2016 р. у Міжнародному виставко-

вому центрі в Києві за підтримки Міністерства екології 
та природних ресурсів України була проведена щорічна 
IV Спеціалізована виставка «Екологія підприємства», 
головною метою якої було впровадження новітніх при-
родоохоронних науково-технічних досягнень на вітчиз-
няних виробничих підприємствах різних галузей [5]. 

У рамках цього заходу було проведено Національ-
ний форум «Поводження з відходами в Україні: законо-
давство, економіка, технології», де визначено головні 
муніципальні та регіональні проблеми поводження з 
відходами та здійснено екологічний моніторинг забруд-
нення навколишнього середовища [9]. Організаторами 
форуму виступили Всеукраїнська екологічна ліга, Еко-
логічна рециклінгова асоціація України та інші учасни-
ки, які спільно розробили рекомендації для розв’язання 
проблем поводження з відходами, збереження довкілля, 
формування нормативно-правової бази із зазначеного 
питання та проаналізували використання міжнародного 
досвіду у сфері поводження з небезпечними відходами. 

Стало вже гарною традицією проводити щороку 
Міжнародний бізнес форум GREEN MIND, у рамках 
якого протягом декількох днів відбуваються різнома-
нітні екологічно спрямовані заходи. Так, у 2016 р. на 
численних «круглих столах» даного бізнес-форуму були 
обговорені теми, які стосувалися екологічної якості та 
безпеки, екологічної модернізації виробництва, питан-
ня щодо реформування системи екологічного аудиту та 
проблеми міжнародного екологічного співробітництва 
України з іншими країнами [11]. Окреслення сучасних 
екологічних проблем і пошук шляхів щодо їх вирішення 
є головною метою подібних заходів.

Різноманітні екологічно спрямовані фестивалі, 
ярмарки та квести також проходять за ініціативи грома-
дян та підтримки громадських екологічних організацій. 
Так, 28 травня 2017 р. на Львівщині в м. Золочів відбув-
ся масштабний міський екофестиваль «Еко Фест 2017» 
[8], що вчергове привернув увагу до питань, пов’язаних 
з використанням альтернативних джерел енергії, необ-
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хідності сортування сміття та тенденцій розвитку еко-
логічної освіти в Україні.

Промислові підприємства разом із суспільними 
екологічними організаціями ініціювали проведення в 
кінці травня 2017 р. у Запоріжжі спеціалізованого між-
народного екологічного форуму «Еко форум-2017», у 
роботі якого взяли участь представники різних міст 
України, а також гості з Канади та Франції [1]. Понад 120 
вітчизняних і зарубіжних експертів у рамках форуму об-
говорювали питання, пов’язані з охороною повітряного 
та водного басейнів, переробкою побутових і промис-
лових відходів, проблемні питання систем контролю та 
моніторингу стану навколишнього середовища, бороть-
би з карантинними рослинами, проблеми енергозбере-
ження та енергоефективності. Долучилися до роботи 
й місцеві промислові гіганти, такі як «Запоріжсталь», 
«Мотор Січ», «Дніпроспецсталь» і представники ма-
лого та середнього бізнесу, які надали результати своєї 
природоохоронної діяльності у сфері модернізації про-
мислового обладнання та проведення різноманітних 
природоохоронних заходів, а також пропозиції покра-
щення екологічного стану України. 

Так, за результатами голосування експертної 
спільноти, екологічний проект ПАТ «Запоріжсталь» був 
визнаний найкращим серед соціальних проектів в Украї-
ні. Екологічний ініціативний проект «Спасемо Дніпро 
разом!» налічує понад 6300 учасників і спрямований на 
поліпшення екосистеми та стану навколишнього середо-
вища. До результатів спільної діяльності комбінату та 
суспільних організацій Запоріжжя в межах суспільної 
екологічної ініціативи «Спасемо Дніпро разом!» протя-
гом 2012–2017 рр. можна віднести такі: 600 саджанців 
дубу висаджено на о. Хортиця, зібрано більш ніж 96 тонн 
сміття, випущено 130 тис. риб до р. Дніпро, встановлено 
5000 нерестових площ для риби й інші природоохорон-
ні заходи [6]. Ці дії спрямовані на покращення загальної 
екологічної ситуації та впровадження креативних ідей з 
охорони навколишнього середовища.

У цілому до основних напрямків взаємодії грома-
дян і громадських організацій з регіональними 
державними управліннями та муніципалітетами 

можна віднести можливість громадян брати активну 
участь у реалізації регіональної екологічної політики, 
доступність громадянам і громадським екологічним ор-
ганізаціям інформації про стан навколишнього середо-
вища, а також об’єднання зусиль при проведенні еколо-
гічних експертиз та розробці й реалізації різноманітних 
екологічно спрямованих програм і культурно-масових 
заходів екологічної орієнтації [12].

Проте у своїй діяльності громадські організації 
нерідко зіштовхуються з певними негативними чинни-
ками, що гальмують та нівелюють результати їх при-
родоохоронної діяльності. Зокрема, до таких чинників 
сьогодні можна віднести потребу у висококваліфікова-
них експертах і фахівцях; недовіру влади до діяльно сті 
громадських організацій та проблему фінансування. 
Для підвищення результативності екологічного руху в 
Україні слід посилювати міжнародне співробітництво 

вітчизняних природоохоронних організацій із подібни-
ми зарубіжними неурядовими організаціями, особливо 
у сфері розробки цільових екологічних програм, альтер-
нативних природоохоронних проектів, проведення еко-
логічних експертиз із залученням міжнародних еколо-
гічних фахівців та експертів і просвітницькій діяльності 
серед суспільства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сьогодні значно зростає і посилю-

ється роль сумлінних громадян і громадських організа-
цій, які прагнуть не тільки збереження, а й відновлення 
природних ресурсів нашої країни, сприяючи тим самим 
покращенню екологічної ситуації в Україні. Існування 
людини у злагоді з навколишнім середовищем і від-
новлення довкілля нині мають стати наскрізною націо-
нальною ідеєю для кожного громадянина, для кожного 
підприємства та держави в цілому. Громадське управ-
ління в екологічній сфері повинно сприяти підвищенню 
державного, корпоративного та місцевого екологічного 
управління, досягненню пріоритетних екологічних ці-
лей і, зрештою, гармонізації розвитку суспільства.       
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