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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 92 стор., 1 рис., 7 табл., 49 джерел, презентація 

PowerPoint. 

 

Об’єкт дослідження: діяльність екологічних громадських організацій. 

Мета роботи: узагальнення теоретичних основ діяльності екологічних 

громадських організацій та обґрунтування їх ролі у формуванні екологічної 

політики. 

У першому розділі було розглянуто теоретичні засади функціонування 

громадських організацій як інституту громадянського суспільства. Встановлено 

законодавчі засади формування та діяльності громадських організацій. 

Визначено місце і роль громадських організацій у публічному управлінні. 

У другому розділі був проведений аналіз системного екологічного 

управління та формування екологічної політики в Україні. Проаналізовано 

міжнародний досвід формування екологічної політики з залученням 

громадськості. Проведено аналіз громадського екологічного управління в 

Україні. 

У третьому розділі були запропоновані рекомендації щодо підтримки 

діяльності екологічних організацій громадянського суспільства. Обґрунтовано 

шляхи активізації залучення громадських організацій до формування 

екологічної політики. 

Ключові слова: ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, ПУБЛІЧНА СФЕРА, СИСТЕМА, ЕКОЛОГІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ. 
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