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Анотація. У статті, на загальному фоні суспільного розвитку 
України, у контексті адміністративно-територіальної реформи 
визначено місце соціогуманітарних чинників, у т.ч. духовності, моралі 
та громадських освітніх формувань в реалізації природоохоронної 
політики держави. З’ясовано їх роль в організації використання 
Європейських підходів до забезпечення сталого (гермінативного) 
розвитку економіки як суб’єктів господарювання, так і національної 
економіки загалом. Виявлено взаємозв’язки й взаємовідносини у 
розвитку освіти, науки, виробництва, громадськості та екології у 
державному, гермінативному контексті. На цьому ґрунті встановлено 
тенденції розвитку цього процесу. Визначено і сформульовано загальні 
теоретико-прикладні засади формування в Україні передумов 
використання інноваційних підходів для реалізації державної концепції 
сталого (гермінативного) розвитку, відповідно до потреб об’єднаних 
територіальних громад згідно Європейських стандартів. 
Запропоновано шляхи вирішення згаданих проблем у контексті 
програмної реалізації економічних, екологічних та територіально-
адміністративних реформ в Україні у постконфліктний період. 

Ключові слова: соціогуманітарний інструментарій, мораль, 
духовність, сталий розвиток, адміністративно-територіальна 
реформа, гермінативний розвиток, освіта, наука, підприємницька 
діяльність, інноваційні підходи, Європейські стандарти, програма, 
виробництво, економіка, держава, постконфліктний період. 
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1. Постановка проблеми. 
 

Практична реалізація природоохоронних заходів в нестабільній Україні 
обумовлює необхідність глибокого вивчення цього питання не лише з прикладних, а й 
з теоретичних позицій. Наприклад, неоднозначне трактування поняття «сталий 
розвиток» породжує потребу уточнення та конкретизації цього поняття. Вперше 
термін «гермінативний розвиток» у суспільній практиці використано у наукових 
дослідженнях доктора економічних наук Мельник Л. М. та колективних статтях з її 
авторством. Як показали соціологічні дослідження цей термін має безпосереднє 
відношення не лише до виробництва, а і до суспільства загалом. 

Довідково: За висновками Л. Мельник, гермінативний [germinatyvnyy]. (лат)., 
зародок, що здатний розвиватися, рости; зародок життєздатний, такий, що, 
проростаючи, дає красиві пагони і квіти, дозріваючи – корисні та багаті плоди). 

У цьому зв’язку стає доцільним вивчення місця і ролі в реалізації 
природоохоронних процесів та становлення і розвитку цивілізованих Європейських 
засад, духовності та моралі, створенні організаційно-економічних механізмів реалізації 
природоохоронної політики держави. Реалізація такої мети, значною мірою, належить 
як державним управлінським структурам, так і безпосередньо підприємствам, 
установам та організаціям і звичайно громадськості, духовенству та багато чисельним 
громадським освітнім закладам. 

Насправді, в час активних суспільних трансформацій викликаних політичною 
нестабільністю, багатоликими кризами, конфліктною ситуацією на Сході, логічно було 
б чути зважену думку не лише практиків й офіційних авторитетних учених України, а 
також широкої громадськості про ефективність реформ власне в сфері сталого 
(гермінативного) розвитку та місце у ній духовності та моралі, роль громадськості в 
реалізації природоохоронної політики держави, науки, вищих навчальних закладів, ін., 
які, не дивлячись на галузеве перепідпорядкування, функціонують і успішно 
розвиваються. До речі авторським колективом за цією темою були у свій час 
підготовлені та опубліковані матеріали: «Реалізація Європейських підходів до 
забезпечення сталого розвитку економіки та роль освіти у цих процесах» [9, 10]. 

Тим часом через відсутність не лише доброї волі політичних лідерів держави, а і 
державної природоохоронної ідеології, належного фінансування екологічних програм, 
як з боку держави та ініціативи з боку окремих галузей і підприємств, громадськості, 
призвело до зменшення чисельності наукових співробітників власне в 
природоохоронній царині, погіршення матеріально-технічної бази досліджень. Знову ж 
через недостатність фінансування, низьку оплату праці, учені не мають можливості 
працювати над удосконаленням організаційно-економічних механізмів вирішення цих 
проблем, дослідницького інструментарію їх розв’язання для національної економіки і 
суспільства. Загалом знизився престиж наукової праці, відбувається нехтування 
природоохоронними проблемами сталого розвитку, ін. 

Одне слово – офіційній науці, в силу вище згаданих обставин теж стало складно 
вирішувати таку актуальну проблематику. Власне з цих причин особливим змістом 
наповнюється визначення місця духовності та моралі в реалізації природоохоронної 
політики держави, що, значною мірою, належить як громадськості загалом, так і 
громадським освітнім закладам зокрема. Через це виникає ряд запитань: Чи повною 
мірою, в таких складних суспільних обставинах, вони є провідниками і рупором усього 
нового в природоохоронній сфері? Для формування організаційно-економічних 
механізмів забезпечення гермінативного розвитку необхідно встановити, якими 
засобами можливо здійснювати підготовку новітніх бакалаврів, спеціалістів, магістрів 
у цій важливій сфері суспільного життя? Як вони співвідносяться з обміном 
прогресивним Європейським досвідом? Хто і як, з вищих навчальних закладів України 
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готує кадри для природоохоронних закладів та хто з громадських академічних 
формувань працює у цій сфері? Як і в яких умовах працює професорсько-викладацький 
склад такого закладу, чи такого громадського об’єднання? Чи повною мірою 
реалізована їх роль в організації використання Європейських підходів до забезпечення 
гермінативного розвитку економіки держави? 

В усі часи, в усіх державах, особливо тих, що визволились з під імперської опіки, 
наука була і залишається візиром, помічником і радником владі у пошуку ефективних 
шляхів сталого (гермінативного) розвитку національної господарки. Що стосується 
громадських академічних формувань, та інших громадських закладів в освітній сфері, 
то вони, крім усього, ще є експертами, пропагандистами, контролерами «від народу» в 
екологічній сфері. Особливо актуальною є діяльність тих формувань в умовах 
адміністративно-територіальної реформи, (в умовах формування добровільних 
об’єднань територіальних громад). Такі громадські соціогуманітарні заклади, кожен у 
своїй сфері, справді, повинні бути не лише реалізатором, а і проектозаконодавцем, 
імпульсатором нових ідей, їх провідником від теоретичних розробок до практичного 
впровадження? Науковець чи громадський активіст на виробництві повинен бути 
бажаним гостем, а не прохачем довідки про впровадження результатів дослідження, як 
це інколи має місце у науковій практиці [9]. Представник громадськості у сфері 
природокористування має мати незалежні функції. Його повинні поважати як носія 
правдивих знань про процеси, явища і події у нашому суспільному житті. Власне ці та 
інші обставини обумовлюють актуальність та своєчасність статті. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Основні питання теорії і практики у сфері природокористування, екології, 
гермінативного розвитку суспільства, залучення до цієї роботи крім спеціалізованих 
формувань, громадських об’єднань, освітніх структур, застосування інноваційних 
підходів у висвітлені ролі духовності та науки у суспільних процесах такого характеру, 
визначенні їх ролі в організації використання Європейських підходів до забезпечення 
сталого (гермінативного) розвитку економіки опосередковано висвітлено у працях 
зарубіжних науковців: Д. Бауерсокса, Д. Вордлоу, Г. Зоммерера, М. Крістофера, 
О. Моргенштерна, Р. Патори, Д. Уотерса, П. Друкера, М. Калецькі, Г. Менша, Б. Санто, 
Р. Солоу, Б. Твісса, Р. Фатхудінова, Р. Харрода, В. Хартмана, Й. Шумпетера та ін. [5]. 

Проблеми формування і використання інноваційних систем в управлінні науково-
освітньою сферою в умовах трансформаційної економічної системи досліджені у працях 
російських дослідників М. Залманової, С. Карнаухова, Л. Міротіна, В. Сергєєва, 
А. Смєхова, І. Тишбаєва. За останній період у цій сфері з’явились також роботи 
вітчизняних науковців, у яких досліджуються сучасні проблеми в ланцюзі наука-освіта-
виробництво: О. Амоші, Ю. Бажала, С. Ілляшенка, О. Лапко, Л. Нейкової, Д. Черваньова, 
М. Григорак, К. Ковтуна, В. Куценко, Є. Крикавського, Р. Ларіної, Л. Мельник, 
В. Ніколайчука, О. Новікова, М. Окландера, Б. Плоткіна, М. Постана, Н. Чухрай та ін. 
дослідників [5]. 

Необхідно зауважити, що дослідженню проблематики системності вивчень 
присвячено чимало наукових праць таких науковців та практиків, як В. Андрущенко, 
Є. Бистрицький, О. Веретенникова, В. Войтов, В. Гельман, В. Куценко, Г. Касьянов, 
О. Кійко, О. Локшина, А. Ніценко, О. Овчарук, Т. Фінніков, Н. Яркова. Тим часом роль 
галузевої ВУЗівської науки в згаданому контексті практично залишилась за полем зору 
згаданих науковців [1-12]. 

Загальновідомо, що економічні, адміністративно-територіальні та інші реформи 
є методою та шляхом виходу нашої країни з чисельних криз. У цивілізованих державах 
їх провідником є наука, яка торує дорогу, ставить екологічні та природоохоронні віхи 
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на шляху розвитку національної економіки, галузей господарського комплексу та 
регіонів. У цьому процесі особливе місце займають галузеві ВНЗ, окремі з яких, не 
дивлячись на конфліктну ситуацію в державі, успішно розвиваються, відкривають нові 
спеціальності та реалізують науково-дослідну тематику. Держава повинна забезпечити 
використання у цій сфері діяльності усестороннього інструментарію, визначення місця 
і ролі духовності та моралі в реалізації природоохоронної політики держави. Кожен 
громадянин України повинен розуміти, що від його активності, значною мірою, 
залежить ефективність використання як громадської думки загалом, так і громадських 
освітніх закладів зокрема. 

Активний поступ у Європейський освітньо-гермінативний простір зобов’язує 
укладення та реалізацію угод про наукову, освітню, культурну співпрацю у цій сфері з 
зарубіжними вищими школами. 

У найскладніші роки становлення української державності вдалось частково 
забезпечити збереження професійних кадрів та одночасно наростити науково-
педагогічний потенціал, наповнити відповідною екологічною тематикою навчальні 
плани, удосконалити матеріально-технічну базу та забезпечити якість практичної 
складової їх підготовки, в т.ч. і у природоохоронній сфері. 

У контексті повноцінної співпраці з релігійними утвореннями України, які 
мають вплив на реалізацію природоохоронної діяльності, теж доцільно налагодити 
співпрацю з визначенням конкретного місця застосування інструментарію духовності 
та моралі, освоєння організаційно-економічних механізмів реалізації гермінативного 
розвитку держави. Їх актуальність засвідчена не лише численними публікаціями у цій 
сфері. Носіями інформації про екологічну проблематику є тисячі випускників ВУЗів, які 
стали членами цих організацій, та успішно працюють у галузях економіки України. 
Забезпечення наскрізної неперервної ступеневої підготовки фахівців у системі 
«молодший спеціаліст – бакалавр – магістр», інноваційна форма надання освітніх 
послуг, що інтегрує фундаментальну науку, навчальний процес, виробництво та 
забезпечення сталого розвитку. 

Як відомо, наприклад, серед інших, підприємницька діяльність є одним із 
двигунів економічного зростання держави і теж має екологічну складову. В Україні 
підприємництво завжди пробивало собі дорогу всупереч різним обставинам і режимам. 
Визначу освітню роль в екологічних процесах розвитку підприємництва, що 
функціонує в умовах об’єднань територіальних громад необхідно віддати освітнім 
закладам. 
 

3. Постановка завдання. 
 

Всі ці та інші обставини обумовили актуальність і своєчасність дослідження 
теми сталого (гермінативного) розвитку економіки, визначення місця духовності та 
моралі в реалізації природоохоронної політики держави як громадської думки загалом, 
так і громадським освітнім закладам зокрема, а також обумовили необхідність глибше 
вивчати процеси не лише розвитку, наприклад, підприємницької діяльності, в умовах 
територіального об’єднання громад, а й її екологічної складової та передати досвід у 
цих, неординарних, постконфліктних обставинах громадянам, студентам, прививати 
найкращі взірці відношення до природокористування в організації власного бізнесу. 

 

4. Виклад основного матеріалу. 
 

Справді, в сучасних умовах адміністративно-територіальної реформи, сталий 
(гермінативний) розвиток національної економіки є одним із найважливіших чинників 
вирішення не лише екологічних, а і соціально-економічних проблем загалом. Як 
показало опитування та соціологічне вивчення цієї проблематики ученими 
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Національної Академії вищої освіти (НАВОУ), Академії економічних наук 
України (АЕНУ), Академії соціального управління (АСУ), поряд з різними соціальними 
проблемами, проявляються об'єктивні тенденційні природоохоронні проблеми. Їх 
вирішення знаходиться у прямій залежності від ефективності функціонування 
суб’єктів господарювання, участі у них соціогуманітарних структур та організації 
освітніх процесів у цій сфері. 

Довідково: На початку 2018 року, наприклад, в Тернопільській області 
здійснювали діяльність понад 4,5 тис. суб'єктів малого підприємництва. Кількість 
підприємницьких структур на 10 тис. чол. наявного населення складає 42 одиниці і 
зросла за останній рік на 3 одиниці, що створює відповідне екологічне навантаження на 
зовнішнє природне середовище. 

У цілому суб’єкти малого підприємництва забезпечують більше четвертої 
частини бюджетних надходжень. Від їх діяльності щорічно до зведеного бюджету 
надходить більше 200,0 млн. грн., що дозволяє в регіональному плані вирішувати не лише 
загальноекономічні, а й екологічні проблеми місцевого господарства [5]. 

Попереднє дослідження (НАВОУ, АЕНУ та АСУ) моралі, ролі освіти, науки та 
громадськості в організації використання Європейських підходів до забезпечення 
сталого (гермінативного) розвитку економіки, використанні взаємозв’язків й 
взаємовідносини у ланцюзі: «держава – освіта – наука – виробництво – громадськість 
та екологія» у природоохоронному контексті показало, що в силу вище згаданих 
обставин, вона не завжди є ефективною, особливо в умовах об’єднаних територіальних 
громад. 

Насправді повноцінне визначення місця духовності та моралі в реалізації 
природоохоронної політики держави, значною мірою, належить як громадськості 
загалом, так і громадським освітнім закладам. Надзвичайно актуальною ця 
проблематика є для об’єднаних територіальних громад, які налаштовують свою роботу 
в умовах зруйнованого зворотного зв'язку, відсутності контакту в інноваційному 
ланцюзі: «держава – освіта – наука –виробництво – громадськість – екологія», не 
передбачають умов для висхідного сталого розвитку як територій, так і національної 
економіки загалом. 

Наприклад, учені Тернопільських ВНЗ, як кажуть, тримають руку на пульсі всіх 
підприємницьких процесів, виявляють їх вплив на екологію і багато роблять для 
пропаганди природоохоронної діяльності. В засобах масової інформації викладачі 
ВУЗів та учені громадських академічних формувань систематично друкують свої 
наукові статті та роздуми, пропозиції щодо організації сталого (гермінативного) 
розвитку регіональної економіки тощо. 

Результати опитування показали, що у підприємницькій діяльності об’єднаних 
територіальних громад є необхідність законодавчого і нормативного регламентування 
не лише економічної та фінансово-господарської, а й екологічної діяльності. В свою 
чергу ці обставини обумовлюють необхідність відповідних адаптаційно-
трансформаційних розробок, над чим ефективно нині працюють провідні учені 
України, в т.ч. і Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя (ТНТУ). 

В свою чергу, повноцінне використання духовності та моралі в реалізації 
природоохоронної політики держави значно належить як громадськості загалом, так і 
громадським освітнім закладам, серед яких громадські академічні формування. 

Як будо відмічено раніше, в освітній сфері для цього використовується 
відповідна матеріально-технічна база, навчально-методичне підґрунтя з організації 
навчального процесу. Заклади йдуть у фарватері успішного використання новітніх 
методів навчання, інформаційних технологій, інтерактивного спілкування тощо. В 
Україні поки що ринок інновацій у екологічній царині не сформовано, проте тут вже 
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працюють над цією проблемою, ввівши довільний навчальний курс та підготовивши 
навчальний посібник: «Прикладні аспекти ринку інновацій в Україні». Ця робота 
потрібна для професійного, грамотного і цивілізованого входження у Європейське 
ринкове середовище, у якому надзвичайно важливою є природоохоронна компонента, 
яка суттєво піднімає в таких обставинах конкурентоспроможність господарюючих 
суб’єктів. Під керівництвом Н. Б. Кирич підготовлено «Екологічний менеджмент: 
еколого-економічні засади раціонального природокористування» / Н. Б. Кирич, 
І. А. Кінаш, О. Б. Погайдак; за загальною редакцією Андрушківа Б. М. – Тернопіль: ТзОВ 
«Тернограф», 2011. –268 с. [8]. 

Як відомо, закордоном дослідницькі університети у вирішенні 
природоохоронних проблем ефективно використовують зв’язки з промисловістю. Так, 
наприклад, Массачусетський технологічний інститут має зв’язки майже з 300 
корпораціями. Суттєвою особливістю формування професорсько-викладацького 
складу кращих американських університетів є ротація кадрів, що охоплює сфери 
освіти, науки та бізнесу. Дослідницькі університети стали рівноправними партнерами 
бізнесу в інтеграції науки, освіти, виробництва, екології. Інколи вони самі виконують в 
регіонах роль провідного інтегратора [10]. 

Очевидним є те, що в Україні основними проблемами розвитку науки у сфері 
екології є: відсутність цілісної природоохоронної інфраструктури, мізерне 
фінансування науково-дослідної діяльності, практично відсутня винагорода за цікаві, 
вдалі і конструктивні рішення, пропозиції та винаходи у цій сфері. 

Сьогодні для України досить важливою є проблема створення зацікавленості в 
активізації природоохоронної діяльності, у виході вже наявних наукових розробок у цій 
сфері на ринок у реальний сектор економіки, повноцінна реалізація широких 
можливостей, у т.ч. духовності та природоохоронної політики держави, що суттєво 
залежить від активності громадськості загалом , так і громадських освітніх закладів. 

Тому головне, що доцільно зробити сьогодні, це активувати потужний потенціал 
розвитку вищезгаданої компоненти, у якій сконцентрована освіта, наука, культура, 
духовність, громадськість, ін., створити економічну систему, запрограмовану на 
впровадження природоохоронних заходів та впровадження новітніх екологічних 
технологій у виробництво на найближчих 5-10 років. 

Безумовно, в цих обставинах, важливим є застосування системи стимулів 
наукової природоохоронної діяльності, яка створюватиме умови для різкого 
підвищення активності й ефективності діяльності учених та інноваторів, адже обсяги 
таких непрямих методів підтримки гермінативного розвитку прямо залежать від 
результативності їх наукових та інноваційних досліджень у цій сфері, що є надзвичайно 
актуальним не лише для територіальних громад, а і нашої держави в цілому. 

Справді, за даними міжнародних інституцій з вивчення рейтингів у сфері 
інноваційно-підприємницької діяльності, Україна займає 176 місце за можливостями 
організації власної справи та бізнесу [8]. Тому покликання навчальних закладів полягає 
в активному сприянні не лише підготовки високоякісних кадрів, а й удосконаленню 
господарських механізмів, розробці законодавчої і нормативної бази у сфері 
природоохоронної діяльності з тим, щоб в найкоротші терміни цей розрив довести до 
рівня цивілізованих Європейських держав. В свою чергу духовенство формує моральні 
засади в реалізації природоохоронної політики держави, визначає роль, яка повинна 
належати громадськості загалом , так і громадським освітнім закладам. 

Доцільність такого кроку виправдовують, у свій час, швидкі темпи розвитку 
підприємництва і нестача власне сучасних проєвропейських спеціалістів у 
природоохоронній сфері, які могли б ефективно керувати підприємствами, 
організовувати якісне виробництво в ринкових умовах, розвивати бізнес, ринкову 
інфраструктуру не наносячи шкоди зовнішньому екологічному середовищу. 
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Основне завдання освітян на даному етапі – підготовка фахівців для управління 
підприємствами й організаціями різних форм власності в ринковій економіці, надання 
допомоги в організації підприємницької діяльності тощо. Звичайно ж, що програми 
спецкурсів для студентів необхідно формувати з найактуальніших дисциплін 
відповідно до обставин, традицій та вимог часу. 

Як відомо, повноцінне визначення місця духовності та моралі в реалізації 
природоохоронної політики держави, значною мірою належить як релігійним 
організаціям, громадськості загалом, так і громадським освітнім закладам. 

Наприклад, в Тернопільському національному технічному університеті імені 
Івана Пулюя, студентський контингент формується з абітурієнтів з населених пунктів 
багатьох регіонів України. Заняття проводять високопрофесійні фахівці з науковими 
ступенями доктора і кандидата наук та досвідом роботи в бізнесових структурах. 
Базою практики служать провідні підприємства області, інших регіонів України. У цих 
процесах ефективно беруть участь духовенство, використовується потенціал 
громадського Фонду реєстрації неординарних ідей і проектів, Академії соціального 
управління. 

Станом на кінець 2018 року суб'єктам господарювання за участі вчених 
Тернопільських вищих навчальних закладів, дано тисячі консультацій з 
природоохоронної тематики, надано допомогу в оформленні документів дозвільного 
характеру, ін. Обґрунтовано пріоритети розвитку виробничої та ресурсної бази 
Тернопільщини, серед яких сільське господарство та переробна промисловість, 
виробництво будівельних матеріалів, ін. 

Довідково: Враховуючи виключні підприємницько-рекреаційні можливості 
Тернопільського регіону (найбільше число пам’яток культури та мистецтва в Україні, 
наявність мінеральної води типу «Нафтуся» та «Моршинська», лікувальних грязей, 
синьої глини, ін.) у співпраці з зацікавленими управліннями і службами 
облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, туристичними 
формуваннями всеукраїнського значення визначено туристично-рекреаційний напрям. 

З метою популяризації та пропаганди цих можливостей, в Тернопільщині 
проводяться Міжнародні, Всеукраїнські, регіональні та університетські науково-
практичні конференції та семінари, круглі столи з цієї проблематики, видано 
фундаментальну книгу: «Туризм України: організаційно-економічні механізми 
становлення» ін. 

Не другорядну роль у пропагандистських процесах природоохоронної діяльності 
відіграє використання у навчанні сучасних мультимедійних засобів, наглядності, ін. 
Проте, пропаганда знань, можливостей та засвоєння матеріалу відбувається 
ефективніше коли є ієрархічність в освоєнні знань. Власне з цих міркувань у ТНТУ 
створено самодіяльний музей засобів управління та економічної літератури 
тоталітарного періоду, який демонструє позитивні та негативні взірці організації цієї 
роботи на живих прикладах господарської діяльності. Потрібно сказати, що на 
минулому досвіді можна багато чого навчитись. Як відомо, музей – це не лише заклад, у 
якому повинна зберігатися пам’ять про минуле. Це засіб наочного його відтворення, це 
можливість побачити його позитивні і негативні прояви, моменти і сторони, в т.ч. й у 
природоохоронній сфері. 

Отже, в нинішніх умовах науково-технічного прогресу національна економіка не 
може розвиватися без комплексного використання належних еколого-економічних 
знань, адже, підприємництво і бізнес, у т.ч. в умовах об’єднаних територіальних громад, 
ефективне використання механізмів їх функціонування, створюють сприятливий грунт 
для його не лише ефективного, безпечного, а і природоохоронного розвитку. 
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5. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. 
 

Узагальнення результатів дослідження проблеми сталого (гермінативного) 
розвитку з теоретичних та практичних позицій, визначенні ролі і місця духовності та 
моралі в реалізації природоохоронної політики держави, значною мірою, належить як 
громадськості загалом, так і громадським освітнім закладам. Особливо це важливо в 
організації використання Європейських підходів до реалізації природоохоронної 
компоненти. Загалом дослідження дало можливість виробити наступні висновки і 
рекомендації: 

- теоретико-методологічні основи організації природоохоронної діяльності в 
умовах адміністративно-територіальної реформи та Європейської трансформації 
національної економіки свідчить про необхідність системного удосконалення підходів 
до організації ієрархічно сталого (гермінативного) розвитку як загалом у державі, так і 
в галузях та регіонах, зокрема з широким використанням громадської компоненти; 

- реформування вітчизняної сфери природоохоронної діяльності підтверджує 
правомірність та доцільність застосовування в Україні Європейського досвіду у цій 
сфері діяльності, що може бути досягнуто із найвищим економічним ефектом при умові 
використання в освітніх процесах інноваційного ланцюга: «держава – освіта – наука – 
виробництво – громадськість – екологія»; 

- рекомендувати регіональним органам державного управління, об’єднанням 
територіальних громад повсякчас сприяти пріоритетному розвитку економіки, 
впровадженню досягнень науки і техніки, НТП у рамках реалізації Програми сталого 
розвитку на період 2019-2025 рр.; 

- впровадження організаційно-економічних механізмів зацікавленості 
розвитку природоохоронної діяльності повинні вирішуватися комплексно, виходячи зі 
специфічних особливостей екологічного розвитку як галузі, регіону, так і громадських 
академічних та освітніх формувань зокрема;  

- орієнтувати державну політику на сприяння розвитку природоохоронної 
діяльності у контексті вступу України до Європейського Союзу, що не лише збільшить 
інвестиційну привабливість інноваційних проектів, а й неминуче мультиплікативно 
збільшить ВВП та допоможе економіці країни у стислі терміни вийти із кризового 
стану та стати на дорогу сталого розвитку; 

- розвиток ринкових відносин в Україні на сучасному етапі створює реальні 
передумови для набуття міжнародного досвіду природоохоронної діяльності 
формування оптимальної функціонально-організаційної структури, яка враховувала б 
Європейські екологічні вимоги; 

- установам, підприємствам та організаціям в умовах об’єднань 
територіальних громад, що безпосередньо здійснюють управління природоохоронною 
діяльністю, перейти від прямого адміністрування до економічного впливу на цей 
процес; 

- подальша трансформація природоохоронних процесів у руках держави 
дозволить перевести їх управління на якісно нову основу – «електронну систему» – та 
здійснить на світових ринках ефективну промоцію регіональному екологічно чистому 
продукту завдяки мережі Інтернет. 

Втілення в життя усіх означених рекомендацій, стратегій та програм багато в 
чому залежить не лише від повноцінного визначення місця духовності та моралі в 
реалізації природоохоронної політики держави, а й від громадськості загалом, та 
громадських освітніх закладів і від ініціативи, професіоналізму працівників державної 
служби та органів місцевого самоврядування, науковців та практиків. 

Запропоновані у дослідженні економічні ідеї, інструментарій та механізми 
становлення природоохоронної діяльності в умовах суб’єктів господарювання 
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територіальної громади та шляхи удосконалення методології та організації освітнього 
процесу, створять необхідні передумови для ефективного господарювання як на 
загальнодержавному рівні, так і на рівні регіонів, і галузевих суб’єктів господарювання. 

Вважаємо, що така ініціатива підніме статус не лише природоохоронної 
діяльності, загалом, але й дозволить визначити її як пріоритет у суспільстві та 
посилить роль духовності та моралі у розвитку нашого молодого суспільства. 

 
 

Author details (in Russian) 

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕРМИНАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 
Богдан Андрушкив*, Наталья Кирич**, Лилия Мельник***, Ольга Погайдак****, 
Роман Шерстюк***** 

 
*Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, 
ул. Русская, 56., Г. Тернополь, 46001, Украина 
e-mail: andrushkiv.bohdan@gmail.com 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления инновационной деятельностью и сферой услуг 
**Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, 
ул. Русская, 56., Г. Тернополь, 46001, Украина 
e-mail: nkuruch@gmail.com 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и администрирования 
***Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, 
ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина 
e-mail: liliana.mel0512@gmail.com  
д.э.н., доцент кафедры управления инновационной деятельностью и сферой услуг  
****Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, 
ул. Русская, 56., Г. Тернополь, 46001, Украина 
д.э.н. 
*****Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, 
ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина 
e-mail: romsher85@gmail.com 
д.э.н., доцент кафедры управления инновационной деятельностью и сферой услуг  

 

Аннотация. В статье, на общем фоне общественного развития Украины в 
контексте административно-территориальной реформы определено место 
социогуманитарных факторов, в т.ч. духовности, морали и общественных 
образовательных формирований в реализации природоохранной политики государства. 
Выяснено их роль в организации использования Европейских подходов к обеспечению 
устойчивого (герминативного) развития экономики как субъектов хозяйствования, так 
и национальной экономики в целом. Выявлены взаимосвязи и взаимоотношения в 
развитии образования, науки, производства, общественности и экологии в 
государственном, герминативном контексте. На этой почве установлено тенденции 
развития этого процесса. Определены и сформулированы общие теоретико-прикладные 
основы формирования в Украине предпосылок использования инновационных подходов 
для реализации государственной концепции устойчивого (герминативного) развития в 
соответствии с потребностями объединенных территориальных общин согласно 
Европейским стандартам. Предложены пути решения этих проблем в контексте 
программной реализации экономических, экологических и территориально-
административных реформ в Украине в постконфликтный период. 

Ключевые слова: социогуманитарный инструментарий, мораль, духовность, 
устойчивое развитие, административно-территориальная реформа, герминативный 
развитие, образование, наука, предпринимательская деятельность, инновационные 
подходы, Европейские стандарты, программа, производство, экономика, государство, 
постконфликтный период. 
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Abstract. In the article, on the general background of social development of Ukraine, in 
the context of administrative-territorial reform, have been determined the place of spirituality, 
morals and public educational formations in the implementation of nature protection policy of 
the state. There has been: clarified their role in the use of European approaches to ensuring 
sustainable (germinal) development of the economy as economic entities and the national 
economy as a whole; revealed the relationships and mutual relations in the development of 
education, science, production, public and ecology in the state, in a hermeneutical context. On 
this basis, there have been established trends in the development of this process. The paper 
disclosed the general theoretical and applied principles of the preconditions formation for the 
use of innovative approaches for realization of the state concept of sustainable (herminative) 
development in Ukraine, in accordance with the needs of the united territorial communities 
according to European standards. Also there were offered the ways of solving these problems in 
the context of program realization of economic, ecological and territorial-administrative 
reforms in Ukraine in the post-conflict period. 

Keywords: morality, spirituality, sustainable development, administrative-territorial 
reform, herminative development, education, science, entrepreneurial activity, innovative 
approaches, European standards, program, production, economy, state, post-conflict period. 
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