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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

1.1. Основні поняття і визначення сталого розвитку
В наш час сила ідеї сталого розвитку пояснюється тим, що вона відображає й одночасно спонукає
приховану зміну в нашому баченні взаємозв'язку між економічною діяльністю людей і природним
світом – замкненою екологічною системою (екосистемою), що має скінченні матеріальні ресурси і не
може збільшуватись. Одна з умов сталого розвитку полягає в тому, що потреби економічної діяльності
в зовнішній екосистемі для поновлення сировинних ресурсів "на вході" і поглинання відходів "на
виході" повинні обмежуватись на рівнях, що можуть бути підтримувані цією екосистемою. Така зміна
в баченні тягне за собою перехід від економічного принципу кількісного збільшення (зростання) до
якісного нового напрямку майбутнього прогресу - принципу поліпшення (розвитку).
Термін "сталий розвиток" набув звучання після того, як у 1987 р. комісія ООН під керівництвом
Гру Харлем Брунтланд (колишня прем'єр-міністр Норвегії) опублікувала звіт "Наше спільне
майбутнє", в якому це поняття визначалось як розвиток суспільства, що задовольняє потреби
сьогодення, не приносячи при цьому в жертву здатності майбутніх поколінь задовольняти свої
потреби. Хоч таке визначення не назвеш беззмістовним, все ж воно було недостатньо конкретним, що
саме й дозволило досягти широкого консенсусу.
Поняття "sustainable development" (сталий розвиток) означає розвиток суспільства без
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зростання, або якісне поліпшення без кількісного збільшення.
Сталий (стійкий) розвиток - це зобов'язання суспільства діяти у спосіб, що підтримуватиме
життя, і дозволить нашим нащадкам жити комфортно у дружньому, чистому і здоровому світі.
"Сталий розвиток" - це розвиток, який відповідає потребам сучасності без завдання шкоди
інтересам потреб майбутнього (Всесвітній комітет з питань довкілля і розвитку при ООН).
Стійкий розвиток - це можливість жити „на відсотки" з ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ.
Таблиця 1.1. Окремі визначення стійкого стану (СС) (sustainability - S), стійкого розвитку (СР)
(sustainable development - SD) або схожих за змістом понять (екорозвиток, рівноважне
природокористування)
Автор, джерело
Визначення
(SD) „Розвиток, при якому зростання не перевищує
1. Г.Е. Делай (Daly, 1990)
несучої здатності (carrying capacity) навколишнього
середовища... можна вважати соціально стійким"
2. Міжнародний союз охорони природи
(S) Використання організму, екосистеми чи іншого
ЮНЕП, Світовий фонд дикої природи
відтвореного ресурсу на рівні його здатності до
(Каринцева А.И., 1997)
самовідновлення і відтворення
(S) Процес чи стан, підтримуваний наскільки завгодно
3. Р. Констанза (Constanza, 1991)
довго
(S) Підтримання загального природного капіталу на
4. А. Янссон (Jansson, 1992)
одному рівні незалежно від споживання
(СС) Поліпшення життя людей в умовах стійкості
біосфери, тобто в умовах, коли господарська діяльність
не породжує перевищення допустимого порога
5. В.Г. Горшков, К.Я. Кондратьев, К.С.
збурювання біосфери чи коли зберігається такий об'єм
Лосев (Винокурові и др., 1998)
природного середовища, який здатний забезпечити
стійкість біосфери з включенням у неї господарської
діяльності людини
(Екорозвиток) Екологічно орієнтований соціальноекономічний розвиток, при якому зростання добробуту
6. М. Стренг (1972) (Акимова и др., 1998)
стану людей не супроводжується погіршенням
середовища і деградацією природних систем
(Рівноважне
природокористування)
Суспільство
контролює всі сторони свого розвитку, намагаючись,
7. П.К. Жолдак (1983)
щоб сукупне антропогенне навантаження на
середовище не перевищувало самовідновлюваного
потенціалу природних систем
(SD) Така модель соціально- економічного розвитку,
при якій досягається задоволення життєвих потреб
8.Комісія Брундтланд (Акимова и др.,
нинішнього покоління людей без того, щоб майбутні
1998)
покоління були позбавлені такої можливості через
вичерпання природних ресурсів і деградації
навколишнього середовища
Стійкий розвиток (SD) - це такий розвиток, який
9. Ріо - конференція '92 (Hunter, 1994,
задовольняє потреби теперішнього часу, але не
Програма 1993)
ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь
задовольняти свої власні потреби
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1.2. Концепція сталого розвитку
У центрі концепції сталого розвитку - збереження людини як біологічного виду та прогресивний
розвиток її як особистості.
Вихідні цілі.
З урахуванням причинно-наслідкових зв'язків можна виділити три рівні цілей стратегії сталого
розвитку:
1. генеральна мета – збереження людства;
2. забезпечувальні цілі – збереження умов, у яких може існувати і розвиватися людство;
3. підтримувальні цілі – збереження біосфери та локальних екосистем, які підтримують, зокрема,
умови існування людства.
Фактори ризику для стратегії сталого розвитку(рисі.і). Умовно фактори ризику можна
поділити на неантропогенні - тобто ті, що не залежать від самої людини, і антропогенні - ті, що
викликані її діяльністю.

Неантропогенні фактори

Антропогенні фактори

Космічні та геопланетні

прямої дії

Бактеріологічне
винищення людства

непрямої дії

Терористичний акт

Наслідки господарської
діяльності

Землетруси, виверження
вулканів

Військові
конфлікти

Техногенні
катастрофи

Рис. 1.1. Фактори ризику для стійкого розвитку
Неантропогенні фактори ризику. Причини впливу неантропогенних факторів лежать поза
сферою діяльності людини. Як правило, це космічні або геопланетні фактори.
Антропогенні фактори ризику. Причини впливу цієї групи факторів прямо чи опосередковано
залежать від діяльності людини. Зазначені фактори умовно можна поділити на дві групи: фактори
прямої та непрямої дії. Фактори прямої дії створюють ризик або взагалі ставлять під сумнів існування
цивілізації безпосередньо внаслідок дій людей. До факторів прямої дії відносять військові конфлікти,
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терористичні акти, техногенні катастрофи, які можуть мати глобальні або регіональні наслідки.
Фактори непрямої дії обумовлені вторинними наслідками діяльності людини. Найбільш наявним
проявом цього можна вважати екологічні наслідки господарської діяльності.
Саме група факторів непрямої дії становить найбільшу загрозу не тільки забезпеченню сталого
розвитку але й самому існуванню людства. І саме ця група факторів має стати головним предметом
вивчення заради формування цілей і заходів забезпечення сталого розвитку людства.
Проблеми
Основною проблемою є динамічний характер порушення сталого стану системи "природасуспільство". Неможливо раз і назавжди досягти певного стану в обох підсистемах, які її утворюють,
тобто в природі і суспільстві. Серед основних розбалансовуючих факторів соціальної системи слід
назвати:
• постійне зростання населення. Це один із найголовніших факторів , який невпинно збільшує
питоме екологічне навантаження на локальні екосистеми і всю біосферу планети в цілому. За минулі
два століття на цей фактор, окрім природної народжуваності населення, почало суттєво впливати
значне збільшення середньої тривалості життя людини.
• швидка якісна зміна антропогенних факторів впливу. Види порушення природних систем
(матеріальні та енергетичні інгредієнти впливу) змінюються такими темпами, що компоненти
екосистеми (біологічні види та їх співтовариства) не встигають до цього пристосуватися;
• збільшення темпів міграції населення планети. Інтенсивне зростання комунікаційної (у тому
числі, транспортної) діяльності людини значною мірою змінює природні процеси метаболізму планети
(тобто обмін речовин, енергії та інформації). Природні системи не встигають перебудуватися і
прилаштуватися до таких турбулентних умов.
• суттєве збільшення кількості виробництва енергії на планеті. Кінець XX століття та початок
XXI явно продемонстрували реальну загрозу порушення енергетичної системи планети.
Напрямки розв'язання проблем стратегії сталого розвитку.
На даний час розглядаються лише 2 можливих напрямки забезпечення сталого існування
людської цивілізації: консервативний і прогресивний. Перший пов'язаний з консервуванням і
поступовим покращанням за рахунок властивостей самовідновлення природних систем
існуючого стану системи "людина-природа". Другий - з випереджувальними прогресивними
змінами цієї системи.
Консервативний підхід базується на застосуванні негативних механізмів зворотного зв'язку.
За допомогою їх людство протидіє (тому вони і мають назву негативних) будь-яким змінам, які можуть
створювати загрозу сталому стану екосистем. У сучасному природокористуванні зазначений підхід
реалізується, зокрема, у таких формах:
• консервативні методи: створення заповідників, заказників, національних парків - тобто
територій, де обмежується вплив на природу; заборона промислу певних біологічних видів, занесених
до Червоної книги;
• обмежувальні методи: ліцензії на використання природних ресурсів; квоти промислу диких
тварин на рівні забезпечення природного відтворення їх популяцій; стандарти на відходи або вміст
шкідливих речовин у продуктах; ліміти (гранично допустимі викиди чи скиди); обмеження в часі
(години, дні, сезони) роботи обладнання або промислу тварин; обмеження в кількості дітей на сім'ю
тощо;
• заборонні методи: заборони на промисел певних видів тварин або рослин; заборони на певні
види діяльності (зокрема, клонування); заборона на виробництво та застосування певних речовин
(окремих пестицидів, озоноруйнівних речовин, ін.);
• регламентуючі методи: певний порядок обробки землі (зокрема, види обробки та види
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культур, які можна застосовувати на схилах з різним кутом нахилу); порядок транспортування та
зберігання екологічно небезпечних речовин; порядок застосування та перевезення біологічних видів
або біологічно активних речовин тощо;
• стримуючі методи: економічні санкції, штрафи, підвищені ціни, мита.
Підхід, спрямований на активацію прогресивних трансформацій, на відміну від
попереднього підходу не обмежує, а навпаки, стимулює зміни за умови, що вони сприятимуть
зменшенню екодеструктивного тиску на довкілля. Такий підхід базується на застосуванні
механізмів позитивного зворотного зв'язку. Деякі вчені вважають, що саме цей підхід зумовив той
процес, що перетворив людину із суто біологічної істоти на соціальну (інформаційну, особистісну)
сутність, якою вона є сьогодні .
Використовуючи публіцистичну термінологію, можна зробити таке порівняння: якщо
консервативний підхід змушує людину не наближатися до екологічно небезпечної "межі" (або ж
відступати від екологічних проблем), то підхід прогресивних змін начебто змушує людину тікати від
екологічних проблем, але не назад, а вперед.
Сфери розв'язання проблем
Проблема забезпечення сталого розвитку суспільства безпосередньо пов'язана з цілим
комплексом економічних і соціально-економічних характеристик (виробництво національного доходу
на душу населення; зайнятість населення; чисельність населення, що живе за межею бідності; рівень
захворюваності; середня тривалість життя та ін.). це означає, що параметри, які характеризують сталий
розвиток, мають охоплювати як соціальний, так і економічний вектори. Причому в кожному з них
надзвичайно важливу роль для підтримання фізіологічних функцій людини відіграють екологічні
фактори (якість продуктів харчування і питної води, чистота повітря для дихання та ін.) або
формування особистісних властивостей "соціо-" (інформаційний контакт із цілісними природними
системами). Однак цим роль природного середовища не вичерпується. Є всі підстави для виділення
самостійного екологічного блоку серед факторів, що формують уявлення про сталий розвиток. Цей
блок складають власне екологічні, тобто життєзабезпечувальні функції природи.
Таким чином, проблема забезпечення сталого розвитку суспільства лежить у площині трьох
базових сфер: соціальної, економічної та екологічної (рис 1.2.).

Соціальна
сфера

Забезпечення
стійкого
розвитку
Екологічна
сфера

Економічна
сфера

Рис 1.2. Сфери розв'язання проблем сталого розвитку
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При цьому цілі, що характеризують стан підсфер, можуть передбачати:
• В економічній сфері: середньостатистичний дохід на одного жителя, економічне зростання;
економічну ефективність; стабільність економічних систем, ін.;
• У соціальній сфері: матеріальну забезпеченість населення; рівень освіти; стан здоров'я; рівень
розвитку мистецтв, спорту, культури, ін.;
• В екологічній сфері: екологічну ємність (асиміляційний потенціал) природних систем;
рівновагу і цілісність екосистем; біорізноманіття; якість природних ресурсів; ступінь впливу на
екосистеми, ін.;
• У соціально-економічній підсфері: рівень зайнятості населення; соціальну справедливість у
розподілі доходів і матеріальних благ; соціально-економічну мотивацію; співвідношення між
максимальною і мінімальною зарплатою, ін;
• У еколого-економічній підсфері: якість середовища існування людини; можливості
інформаційного контакту людини з природними системами; рівень розвитку екологічної етики;
ступінь соціальної справедливості в розподілі екологічних благ у суспільстві, включаючи взаємини між
поколіннями.
- У соціально-екологічній підсферї. народжуваність і смертність, захворюваність тощо;
- У соціально-еколого-економічній підсферї. індекс людського розвитку ...
Сталий розвиток може розглядатися як один зі станів найскладнішої системи, якою є цивілізація,
що розвивається на планеті в просторі і часі. Складність цієї системи колосальна, адже вона поєднує
складності підпорядкованих їй підсистем - природи, суспільства, економіки. Більш того, згідно з
принципом емерджентності ("ціле більше суми його частини"), симбіоз розглянутих трьох підсистем
набуває принципово нових властивостей.

1.3. Історія формування концепції сталого розвитку суспільства
Ідеологія підкорення Природи і невичерпності її ресурсів, що одержала своє досить завершене
вираження ще в XVII столітті у висловленнях Френсиса Бекона, знаходила все нові і нові
підтвердження своєї ефективності в європейській практиці пізнього Відродження, і особливо епохи
Просвіти. Успіхи науки, науково-технічної революції створювали уявлення про все зростаючу
могутність цивілізації, про те, що людині стають не тільки поступово доступними "абсолютні знання",
але і можливість реалізувати найсміливіші припущення про своє майбутнє. І ця парадигма "абсолютної
могутності" дотепер впливає на світорозуміння і спосіб дії Загальнопланетарного суспільства,
незважаючи на всю згубність такого бачення світу, що нам не раз демонструвала Природа термін
"Sustainable development". Небезпека глобальної екологічної кризи стала очевидною ще на початку 70х років . Скоріше навіть не кризи, а неминучого загально планетарного не благополуччя. Але сильним
світу цього треба було ще цілих два десятиліття, щоб усвідомити, що мова йде не про вимисли вчених,
а про деякий Природний процес, що загрожує не благополуччю окремих країн, а суспільству в цілому.
І саме головне в тім, що саме політики повинні прийняти певні рішення, від яких буде залежати доля
цивілізації і що політики в ще більшій мірі ніж вчені, несуть відповідальність за майбутнє
загальпланетарного співтовариства.
Навряд чи сьогодні планетарне співтовариство здатне прийняти які-небудь кардинальні рішення.
Більше того, на сучасному етапі цивільне суспільство, а отже і політики, ще просто не доросли до них.
Може час для таких рішень ще не настав? Проте вже сьогодні повинні бути широко опубліковані деякі,
досить загальні, але в цілому корисні декларації, що фіксують неблагополуччя і звертають увагу
світової громадськості на необхідність пошуку колективних дій і загально планетарної СТРАТЕГІЇ
розвитку. І дуже важливо, щоб такі заклики пролунали з вуст провідних політиків, а не тільки вчених.
І такий форум політиків, присвячений глобальним екологічним проблемам, один раз відбувся!
У 1992 році в Ріо-де-Жанейро на рівні глав урядів був скликаний Міжнародний екологічний
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конгрес. Його скликання знаменне само по собі - був найважливіший крок до загального перегляду
основ нашої цивілізації, до народження майбутньої загально планетарної стратегії розвитку. І його
очікувала вся наукова громадськість, усі ті, хто займався енвайроментальними (екологічними)
проблемами.
Такий конгрес був не тільки необхідний, але і вже суттєво запізнився. Однак конгрес не виправдав
очікувань вчених; він не зміг піднятися на достатньо високий науковий рівень. І, що ще більш важливо,
він не ризикнув глянути правді в очі: уявлення сучасних політиків ще виявилися скутим традиційними
трафаретами. Відмовитися від них не дозволили чисто меркантильні і політичні інтереси
представників найбільш розвинених країн, насамперед США, головного споживача ресурсів і
забруднювача планети, країни, для якої зміна сучасних цивілізаційних парадигм було б особливо
важкою.
Замість цього було задекларовано принцип "Sustainable development", який стверджував
неприпустимість необмеженого і безконтрольного використання ресурсів і забруднення біосфери, що
саме по собі, звичайно, варто вітати! Але обмежитися тільки подібною декларацією в сучасних умовах
украй недостатньо і небезпечно! Подібне завершення конгресу було програшним ще по одній причині:
принцип "Sustainable development" був поданий у такій формі, що світова громадськість сприйняла
задачу реалізації цього принципу як деяку абсолютну панацею — народилося уявлення про те, що
людство вже має у своєму розпорядженні рецепт подолання екологічної кризи і йому відомий вихід на
траєкторію благополучного розвитку. І рівень емоційної напруги суспільства, зв'язаний з погіршенням
екологічної обстановки, помітно знизився, що є вкрай небажаним.
Вираз "Sustainable development" важко коротко перекласти на українську мову - він означає
розвиток, припустимий чи погоджений зі станом Природи і її законів (дослівно це тривкий розвиток,
тобто розвиток суспільства, що може тривати як завгодно довго). У всякому разі, його автори
(міжнародна комісія під керівництвом мадам Гру Харлем Брутланд ) мали на увазі саме цей зміст. У
Росії та Україні його переклали як "сталий" або "стійкий розвиток ". Більш того, з'явилася навіть
державна концепція сталого розвитку. Такий переклад терміну "Sustainable development" є деяким
лінгвістичним нонсенсом, тому що стійкого розвитку просто не може бути — якщо є розвиток, то
стабільності вже немає! Окрім того, вимовляти його без коментарів просто небезпечно: це може
породити необгрунтовані ілюзії, що і відбулося.
Незважаючи на все сказане, термін "сталий розвиток" увійшов не просто в побут, але й у державні
документи. На думку багатьох вчених зараз уже недоцільно відмовлятися від словосполучення "сталий
розвиток" — до нього вже звикли. Але самому терміну варто додати зміст, що відповідає науковому
змісту проблеми і реальних потреб суспільства. І повернутися до його споконвічного змісту.
Термін "Sustainable development" має потребу в коментарях. Кілька десятків років тому назад у
фахівців, що займаються проблемами розвитку екосистем, з'явився термін "Sustainability", що
відноситься до розвитку популяції, життєдіяльність якої проходить у тій чи іншій конкретній
екосистемі (екологічній ніші). Він означав, що розвиток популяції повинен відбуватися так, щоб не
зруйнувати цілісність, що вміщує екосистеми, життєдіяльність якої, у свою чергу, не пригнічує
функціонування досліджуваної популяції. Прикладом порушення умов Sustainability є поява в
екосистемі виду-монополіста. Це явище неминуче веде до деградації екологічної ніші, і, як наслідок,
до деградації самого виду.
Уже пізніше комісією Г.Х.Брутланд, був запропонований термін "Sustainable development",
імовірно, за аналогією з біологічним терміном.
Цей термін, а тим більше його переклад як "сталий розвиток" виник у політиків, у вигляді
своєрідного компромісу між науковим розумінням сучасної реальності і прагненням політичних
лідерів запропонувати перспективи більш оптимістичні, ніж вони представляються вченим, але зате
більш зручні для великого бізнесу. І необхідні тим, хто реально править світом і для кого смертельно
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небезпечні будь-які планетарні нестабільності.
Власне кажучи, розуміння цієї проблеми має бути наслідком логіки розвитку Природного явища,
що називається "становленням людства", чи антропогенезом. Реалізацію принципу "Sustainable
development" варто розглядати як деякий попередній етап вироблення стратегії, що забезпечить
можливість збереження людства. Якщо завгодно, як деякий тайм-аут на той час, поки людство зможе
сформувати програму досить кардинальних змін планетарного образу існування і забезпечити загальну
згоду по цьому питанню. Але необхідно чітко представляти, що цей принцип не є "путівкою в життя".
Г. Дейлі відзначає, що ідеї сталого розвитку, існували і активно дискутувались ще задовго до
початку роботи комісії Брунтланд . Так Джон Стюарт Міл запропонував концепцією стабільної
економіки ще в 1857 p., називаючи її "стаціонарним станом", під яким він розумів нульове зростання
населення і запасів фізичного капіталу в умовах постійного технічного й етичного вдосконалення.
Таким чином, Міл виступав за сталий розвиток, тобто розвиток без зростання, при якому якісне
поліпшення життя відбувається без кількісного збільшення. Він вважав, що "стаціонарний стан
капіталу та населення не означає стаціонарного стану в процесі вдосконалення життя людини" і що
насправді більш вірогідне "поліпшення життя людей..., коли вони перестануть перейматися
проблемами виживання". На відміну від багатьох класичних економістів Міл був переконаний, що
закони, які регулюють виробництво, не керують жорстко розподілом - тому мінімальний прожитковий
рівень зарплати не є необхідною рисою стаціонарного стану.
При цьому, Джон Міл, як і деякі класичні економісти, вважав, що ця концепція стосується
передусім "розвинених" або "зрілих" економік (країн Півночі). Цікаво, що в наш час ідея сталого
розвитку стала головним ідеалом для менш розвинених країн (так званих країн Півдня), а більш
розвинені країни Півночі часто обмежують свою прихильність до цієї ідеї деклараціями. На жаль, праці
Міла про стаціонарний стан були забуті, і більшість економістів і екологів кінця 20 століття ніколи не
чули про цю концепцію.
Класичні економісти бачили обмеження, що мали в своїй основі демографічний і екологічний
характер: залізний закон заробітної плати Мальтуса і закон збільшення диференційної ренти Рікардо
(зумовлений посиленням конкуренції серед зростаючого населення за обмежену кількість землі різної
якості) разом підвищували плату за кращу землю (ренту) і утримували заробітну плату на
прожитковому рівні. В часи Мальтуса і Рікардо ще не було такого усвідомлення загальних екологічних
обмежень, як сьогодні, хоч і не можна сказати, що вони зовсім ігнорували цей фактор у своїх теоріях.
Просто увага зосереджувалась на обмеженнях, пов'язаних з розподілом, оскільки весь надлишок
потрапляв до непродуктивних рук лендлордів. Хоча сам процес цього накопичення якраз і був
зумовлений демографічним тиском зростаючого робітничого класу та екологічним фактором різної
родючості землі, що призводило до збільшення ренти за землю вищої якості.
Г. Дейлі зауважує, що сьогоднішня неокласична економічна теорія починається з нефізичних
параметрів (технології, преференції і розподіл доходу вважаються заданими) і досліджує, яким чином
треба скоригувати фізичні змінні параметри - кількість вироблених товарів і використаних ресурсів,
щоб вони відповідали стану рівноваги (або врівноваженому темпу зростання), що визначається цими
нефізичними параметрами. Таким чином, нефізичні якісні характеристики є заданими, а фізичні
кількісні величини піддягають коригуванню. В неокласичній теорії таке "коригування" майже завжди
включає в себе зростання. Проте нова парадигма, що сьогодні формується (стабільний стан, сталий
розвиток), починається з фізичних параметрів (обмежені можливості довкілля, складні екологічні
взаємовідносини, закони термодинаміки) і намагається з'ясувати, як можна досягти справедливої
рівноваги між нефізичними змінними параметрами (технологіями, преференціями, розподілом та
стилем життя) і складною біофізичною системою, частиною якої є біосфера. За такого підходу
заданими є фізичні кількісні параметри, а змінними стають нефізичні якісні моделі життя. Ця новітня
парадигма більше схожа на класичну, ніж на неокласичну економіку, оскільки коригування
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відбувається шляхом якісного розвитку, а не кількісного зростання.
Сталий розвиток означає сьогодні двосторонній процес, у результаті якого Південь повинен
наближатися до Півночі за рівнями й моделями споживання, а країни півночі впроваджувати принципи
самообмеження темпів свого розвитку і споживання природних ресурсів. Проте сучасні рівні й моделі
споживання розвинених країн поки що не вдається поширити на весь світ без того, щоб не перевищити
екологічних можливостей довкілля, тобто без споживання природного капіталу і, таким чином, без
зменшення здатності Землі підтримувати життя і добробут у майбутньому. Очевидно, що людство вже
сьогодні споживає природний капітал і кожна країна зараховує його на свої національні рахунки як
поточний дохід. Щоб усвідомити екологічні наслідки поширення на всю планету досягнутих
розвиненими країнами рівнів споживання ресурсів достатньо лише уявити, що 5 млрд. жителів
Півдня живуть з автомобілями, холодильниками, пральними машинами тощо, а також почнуть
харчуватися на вищому рівні харчового ланцюга - стануть їсти більше м'яса і менше зернових
продуктів . Така експансія може суттєво підірвати екологічні можливості планети підтримувати
життя в майбутньому.
Ще одне цікаве порівняння наведено Г.Дейлі про зв'язок між сучасною економічною наукою і
довкіллям у вигляді квадрата з поміткою "економіка" і двох стрілок, одна з яких із поміткою М -"вхідні
ресурси", була спрямована всередину прямокутника, а інша з поміткою М - "вихідні продукти" назовні. Якщо ж на діаграмі відобразити довкілля, то було б доцільно охопити цю діаграму колом, що
репрезентувало б навколишнє середовище (рисі). При цьому зв'язок між довкіллям і економікою стає
яснішим, оскільки економіка є підсистемою довкілля і залежить від нього, черпаючи звідти вхідні
сировинні ресурси і скидаючи туди відходи.
Цікаво, що такий простий малюнок має таке величезне значення. Окреслюючи навколо
економіки границі довкілля, стає очевидним, що економіка не може розширюватись за межі довкілля
і що Міл мав рацію в тому, що населення і накопичення засобів виробництва не можуть неухильно
збільшуватись, і в певний момент кількісне зростання має поступитись якісному розвитку для
продовження прогресу.
Якщо сьогодні визнати, що зростання обмежене фізично або навіть економічно, то для боротьби з
бідністю залишається тільки один шлях -контроль за чисельністю населення, з одночасним
перерозподілом багатства і доходів та технічним підвищенням продуктивності ресурсів. Проте
більшість експертів і політиків вважає самообмеження споживання, перерозподіл доходів і контроль
за чисельністю населення політично і організаційно неможливими. Збільшення продуктивності
використання ресурсів вважається хорошою ідеєю, поки вона не входить у протиріччя з такими
чинниками, як продуктивність капіталу і праці: поки не зрозуміємо, що в розвинених країнах ми
досягли високої продуктивності й високої віддачі на вкладений капітал і працю - і, як наслідок,
послаблення класового конфлікту - шляхом марнотратного використання ресурсів, або іншими
словами, шляхом принесення в жертву продуктивності ресурсів. Між тим, саме ресурси, зрештою, є
довготерміновим обмежуючим чинником, і тому економічна логіка підказує, що саме вони й мають
бути тим фактором, продуктивність якого слід максимізувати. Політична ж спокуса заперечити це є
просто непереборною.
Коли навколо економіки окреслюється обмежувальна лінія довкілля, ми переходимо від
економічної теорії "порожнього світу" до економічної теорії "наповненого світу" - тобто від світу, в
якому вхідні і вихідні чинники економіки необмежені, до світу, в якому вони стають дедалі більш
обмеженими в результаті виснаження і забруднення обмеженого за розмірами довкілля. При цьому
логіка економічної діяльності залишається незмінною - необхідно заощаджувати на дефіцитних
факторах. Але характер дефіциту докорінно змінюється: дефіцитними чинниками стають вже не
засоби виробництва, створені людьми, а природний капітал, що залишився; тобто не рибальські
човни, а популяція риби, що залишилась у морі. Тому стратегія діяльності теж повинна радикально
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змінитись. Ось чому чиниться такий опір простому малюнку. Те, що малюнок є одночасно таким
простим і очевидно реалістичним, пояснює, чому його не хочуть розглядати послідовники економіки
зростання.
Відомо, що одним із способів вихолощення змісту будь-якої концепції є розширення її меж до
такої міри, щоб вона стала всеохоплюючою. На початок 1991 р. фразеологія "сталого розвитку" стала
настільки модною, що вже абсолютно все повинно було бути сталим, у результаті чого порівняно ясне
поняття екологічної сталості економічної підсистеми було поховане під "корисними" доповненнями
на зразок соціальної сталості, політичної сталості, фінансової сталості, культурної сталості і таке інше.
Будь-яке визначення, що включає в себе абсолютно все, не має ніякого сенсу. Але якщо хтось заперечує
проти включення культури у визначення сталого розвитку, то його звинувачують у тому, що він
заперечує важливість культури. Дуже швидко визначення сталого розвитку почало включати навіть
право людей на мирне зібрання. Право на мирне зібрання дуже важлива річ, але не слід включати всі
важливі речі до визначення сталого розвитку. Цей термін набув такої популярності, що кожен відчував,
що справа, якою він опікується, повинна входити до загального визначення, бо інакше вона без вагань
буде приречена на забуття.
У 1995 р. було опубліковано спільну заяву відомих вчених-економістів і екологів під назвою
"Економічне зростання, екологічний потенціал і довкілля". В цій заяві наголошується, що, по-перше,
ресурсна база довкілля є скінченою; по-друге, екологічний потенціал нашої планети є обмеженим і,
по-третє, економічне зростання не є панацеєю від погіршення якості довкілля.
Економічне зростання - окрім того, що воно є неправильним засобом лікування, - є ще й головною
причиною екологічної деградації (разом із збільшенням чисельності населення). Для цього треба
розділити економічне зростання, визначене як збільшення ВНП, на його кількісний фізичний
компонент (збільшення потоку ресурсів) і якісний нефізичний компонент (поліпшення ефективності
використання ресурсів). Тоді стає зрозумілим, що загальне збільшення ресурсопотоку є насправді
головною причиною деградації довкілля, в той час як поліпшення ефективності використання ресурсів
дає можливість зберігати довкілля шляхом зменшення потоку ресурсів або застосування більш
безпечної комбінації продуктів. Таким чином, розвиток (підвищення ефективності використання
ресурсів) без зростання (збільшення ресурсопотоку) можна вважати сталим розвитком. Більше
того, зростання у фізичному сенсі може бути анти економічним або навіть шкідливим, тобто,
починаючи з певної величини, збільшення потоку ресурсів може призвести до того, що екологічні
витрати будуть зростати швидше, ніж вироблені блага, що зробить нас біднішими, а не багатшими.

1.4. Система та її зміни
Система - це сукупність окремих частин, об'єднаних у ціле, що породжує якусь нову якість,
якої не мали частини (підсистеми), з яких складається система. Інакше кажучи, система має
властивості, які відсутні у її частин.
Приклади: нежива система (речовина, автомобіль, будинок, галузь економіки тощо) і жива
(ікринка, рослина, тварина - любий живий організм) системи та різниця між: ними: вода має
дивовижні властивості, яких не мають ані водень, ані кисень, що утворюють воду; можливо,
автомобіль і зможе пересуватися без якихось своїх частин або вузлів, однак жодна його деталь або
вузол не зможуть виконати функцію автомобіля в цілому - перевозити людей або вантаж: з т. А. в
т. Б.; усі види ссавців мають стандартний набір органів, але неповторно різняться своїми формами
і функціями. Це означає, що подібні компоненти можуть утворювати зовсім різні системи.
Система - це ціле, що більше суми його частин (за визначенням древніх філософів), а за визначенням
сучасних економістів - система, це коли 2+2=5.
Система має подвійну природу: матеріальну та інформаційну. Інформаційна програма взаємодії
матеріальних частин в просторі й часі поєднує їх у систему і забезпечує її якісний приріст. При цьому,
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стан системи визначається сукупністю значень характерних для даної системи величин, які
називаються параметрами стану.
Приклади: Стан організму характеризується параметрами обмінних процесів, за допомогою
яких організм обмінюється з навколишнім середовищем речовиною, енергією та інформацією. Ці
процеси, у свою чергу, пов'язані з внутрішніми параметрами самого організму: температурою,
кров'яним тиском, швидкістю процесів тощо.
Стан екологічної системи визначається її структурою, кількісним складом кожної екологічної
ніші, трофічними зв'язками, енергобалансом.
Стан економічної системи визначається обсягом товарно-грошових потоків, що проходять через
систему, балансом її доходів-витрат.
Стан технічної системи визначається її структурою, техніко-економічними характеристиками
складових елементів і зв'язками між ними. Наприклад, стан механічної системи в кожний момент характеризується значеннями координат і імпульсів усіх матеріальних точок, що утворюють цю систему,
а стан електромагнітного поля характеризується значеннями напруженості електричного і магнітного
полів в усіх точках поля в кожний момент часу.
Розвиток – це незворотна, спрямована і закономірна зміна матеріальних (речовина, організм,
екосистема, підприємство) та ідеальних (мова, мораль, культура, релігія) об'єктів. Процеси розвитку
характеризуються обов'язковою наявністю цих трьох зазначених властивостей. Розвиток - це
загальний принцип пояснення історії природи, суспільства та пізнання. Виділяють дві форми розвитку,
між якими існує діалектичний зв'язок: еволюційну, пов'язану з поступовими кількісними змінами
об'єкта (еволюція) і революційну, пов'язану з якісними змінами в структурі об'єкта.
Незворотність - властивість процесів довільно протікати у певному напрямку без можливості
природного повернення у вихідний стан. Система, в якій відбулися незворотні процеси, не може
повернутися у вихідний стан без того, щоб у навколишньому середовищі не залишилося якихось змін.
Спрямованість - здатність системи змінюватися в одних напрямках більшою мірою, ніж в інших.
Ця властивість надає змінам певного вектору, забезпечує можливість накопичення змін і виникнення
нової якості. Властивості незворотності і спрямованості функціонально суттєво відрізняються,
доповнюють одна одну. Маючи властивість незворотності система може змінюватись в різних
напрямках, за кожним із яких її рух буде односпрямованими (від минулого до майбутнього, від меншого
до більшого тощо).
Незворотність у сполученні зі спрямованістю може значною мірою прискорити розвиток
системи. При цьому незворотність буде закріплювати зміни, що відбуваються, а спрямованість надає
змінам найбільш ефективного характеру - попереджає безцільні хитання з боку вбік.
Закономірність - це властивість системи відповідати певним законам {закон - це необхідний,
істотний, постійно повторюваний взаємозв'язок явищ реального світу, що визначає етапи і форми
процесу розвитку явищ природи, суспільства і духовної культури).
Таким чином, розвиток - це незворотна, спрямована і закономірна зміна системи на основі
реалізації властивих їй механізмів самоорганізації.
При цьому під самоорганізацією мають на увазі процес упорядкування внутрішньої структури і
потоків енергії, речовини та інформації через систему, який забезпечується механізмами регуляції
самої системи(механізми зворотного зв'язку).
Саморозвиток - це внутрішньо необхідна довільна зміна або трансформація системи,
обумовлена її внутрішніми суперечностями.
Самоорганізація спрямована на впорядкування системи, що обумовлює досягнення цілком
певної стійкості, вірніше стабільності системи, у той час як саморозвиток однозначно передбачає
зміну системи. Це протиріччя, проте, має діалектичний, взаємообумовлений характер, адже
саморозвитку не може бути без самоорганізації, яка забезпечує стан стійкості.
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1.5. Стани та характеристика систем
Будь-які перетворення системи потребують від неї витрат енергії -розвиток є водночас
процесом накопичення і перетворення енергії. Система повинна отримувати енергію із зовні, тобто
бути відкритою і мати змогу здійснювати обмін енергією і речовиною із зовнішнім середовищем.
Таким чином, однією з умов розвитку системи є метаболізм, тобто обмін речовиною всередині
системи, а також необхідність збереження внутрішньої структури системи, її самоорганізація стаціонарність. Стаціонарний стан - це стан динамічної рівноваги або квазірівноважний стан.
Стаціонарний стан - стан системи, при якому деякі істотні для системи величини і
характеристики не змінюються з часом. Стан стаціонарності забезпечується гомеостазом.
Гомеостаз (від грец. homoios - подібний, однаковий і stasis -нерухомість, стан) - відносна
динамічна сталість складу і властивостей системи.
Стаціонарність і гомеостаз системи забезпечують її стійкість і самобутність.
Відкритість системи. Будь-які перетворення системи потребують від неї витрат енергії. Тим
більш неминучі енергетичні витрати при трансформаціях так званого прогресивного типу (тобто від
простого до складного, від нижчого до вищого і т.д.).
Отже, для забезпечення свого розвитку будь-яка система має «вирішити» дві принципові
проблеми. По-перше, вона повинна десь отримувати енергію. По-друге, вона має бути певним чином
внутрішньо структурована (організована). Ця організація має поряд з іншими забезпечити здатність
накопичувати, закріплювати і перетворювати енергію. Усе це потрібно, у кінцевому рахунку, для
здійснення тих самих незворотних, спрямованих і закономірних змін.
Шлях вирішення першої проблеми очевидний. Система має бути відкритою, тобто мати обмін із
зовнішнім середовищем. Тільки за такої умови система може забезпечити приплив енергії.
Відкрита стаціонарна система - тріада нерозривних понять, в якій приховані таємниці
світобудови, що дарують нам нескінченне різноманіття природних форм і явищ.

1.6. Формування закономірностей взаємодії людини і природи
Основні етапи еволюції біосфери; біологічна еволюція, еволюція як умова існування життя,
системність і організованість життя, етапи виникнення життя. Вчення В.І. Вернадського про біосферу,
Уже в часи палеоліту первісні люди стали якісно виділятися серед інших тварин: тільки в них
владі біосоціальних законів була протипоставлена моральність, тільки в них одних виник духовний
світ, але й з'явилися інші цінності, відмінні від проблем біологічного виживання. Нарешті, наші предки
віддали перевагу суспільному розвитку над біологічним, чисто індивідуальним. Але багато в чому
вони залишалися ще "дітьми Природи", мало відрізняючись від інших хижаків. Вони жили
полюванням і вписувалися в природний кругообіг речовин у Природі. Чим краще була їхня зброя, чим
краще була організація колективного полювання, тим більше в них було їжі і швидше росла
чисельність населення. І всякий новий прийом до видобутку їжі ними використовувався з усією тією
ефективністю, на яку вони були здатні. У цьому людина майже нічим не відрізнялися від звичайних
тварин (утім, як і тепер). Неоліт, тобто епоха швидкого удосконалювання технології обробки і
використання каменю, перетворила біологічний вид Homo Sapiens у хижаків-монополістів: створення
нової зброї (головним чином, метальної) поставило людство поза конкуренцією серед інших хижаків.
Очевидно, за декілька тисячоліть практично цілком були знищені відмінності географічних зон, де
відбувались події, надзвичайно важливі для розуміння генезису сучасних цивілізацій. Це одна з причин
того різкого розмежування цивілізацій на традиційні і "техногенні", що спостерігається й у сучасному
світі. І одна з причин того, що дивергенція видова (біологічна), характерна для палеоліту, змінилася
дивергенцією цивілізаційної. І не випадково, що саме Близький Схід зробився одним з центрів
формування цивілізації традиційного типу. їх народжували, насамперед, географічні і кліматичні
особливості цієї частини Євразійського суперконтиненту.
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Після кожної з цих катастроф виникала, за виразом М.М.Мойсеєва, "нова планета" зі своїми
особливостями планетарного життя. Щораз непередбачувана еволюція народжувала нові форми
організації живої речовини й особливості її розвитку. Організація планетарного життя якісно
змінювалась і кожна з цих катастроф була черговою ступінню сходження Життя шляхом становлення
Розуму.
Перша біфуркація вирвала з тваринного світу один з його видів, що виявився здатним не просто
розвити свій мозок, але і почати створювати штучні знаряддя праці і підкоряти вогонь. На Землі
виникла "друга природа", цілеспрямовано створювана представниками живого світу. Планета
збагатилася новими можливостями розвитку.
Друга біфуркація привела до виникнення якісно нового способу поводження живої речовини. На
Землі затвердився живий вид, що створив основи моральності, вид, що "відмовився" від чисто
біологічного удосконалювання в ім'я розвитку суспільних форм організації, в ім'я створення нового
типу пам'яті і, в остаточному підсумку, в ім'я створення Колективного Інтелекту.
Нарешті, третя біфуркація, коли людина знову опинилася на порозі свого зникнення з обличчя
планети, ознаменувалася створенням штучних біосистем - агроекосистем. Виник новий тип
еволюційного розвитку, а в людства виникла приватна власність і нові стимули для своєї активності
— почалася ера сучасних цивілізацій.
Таким чином, за порівняно короткий час, за четвертинний період, щонайменше, тричі
відбувалася якісна зміна характеру еволюції біосфери, і щораз це були ступіні по шляху сходження до
Розуму і на кожній ступіні виникала "нова планета"!
За теорією І. Пригожина система суспільство-природа, досягнувши точки біфуркації (наша
цивілізація її практично досягла), повинна буде перебудуватися або зруйнуватись. Однак розпад старої
системи зовсім не означає, що в системі настане хаос. Біфуркація буде стимулом до розвитку біосфери
новим, невідомим нам шляхом. Безперечно, біосфера продовжить свій розвиток, але людині з такою
філософією життя, як сьогодні, в ній місце навряд чи знайдеться.
Біосфера (грец. біос - життя, сфера - оболонка) - оболонка Землі, в якій існує життя. Вперше в
такому розумінні цей термін ввів австрійський геолог Едвард Зюсс (Е. Suess) у 1873 р.
Еволюція біосфери тісно пов'язана з еволюцією Землі і умовно поділяється на кілька фаз:
- перша - формування ранньої земної кори, атмосфери і гідросфери, виникнення геологічного кругообігу
речовини - циркуляції атмосферних мас, води і розчинених у ній мінералів, переміщення продуктів
гірських порід на поверхню планети і знову в її надра (близько 4,6 млрд. років тому);
- друга - хімічна еволюція (4,6-3,8 млрд. років тому) - розвиток процесів синтезу і накопичення простих
органічних сполук, необхідних для існування життя (амінокислот, простих пептидів, азотистих основ,
простих вуглеводів);
- третя - розвиток давньої біосфери (3,8-1,2 млрд. років тому), еволюція прокаріотичного світу,
виникнення біологічного кругообігу речовин, формування кисневої атмосфери;
- четверта - виникнення еукаріотів, заселення суші, розвиток сучасного біорозмаїття світу (1,2 млрд.
років тому - теперішній час).
Цілісне вчення про біосферу було створено В.І. Вернадським (1919, 1926), який вирізняв шість
головних типів речовини біосфери:
- жива речовина - сукупність усіх існуючих на Землі рослин, тварин, мікроорганізмів, грибів;
- біогенна речовина - органічні і органо-мінеральні продукти життєдіяльності живих організмів
(нафта, кам'яне вугілля, торф, крейда, горючі сланці, апатит);
- нежива (косна) речовина - в утворенні якої організми не брали участі (атмосфера, вода, гірські
породи абіогенного походження, інформація тощо);
- біокосна речовина - продукт взаємодії живої речовини і неживої матерії (ґрунт);
- радіоактивна речовина - сукупність хімічних речовин, до складу яких входять один або кілька
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радіоактивних елементів. Радіоактивні ізотопи хімічних елементів називають радіонуклідами
(найпоширенішими на Землі є радіонукліди урану U, торію Th, актинію Ac і калію К, які зумовлюють
існування радіогенної теплоти і разом з космічними променями формують природний радіаційний
фон; нагромаджуючись в живих організмах радіонукліди можуть спричиняти променеве ураження;
- космічна речовина - космічний пил та метеорити. До складу біосфери входять частини геосфер, в
яких умови придатні для існування живих організмів (рис 1):

Рис. 1.3. Вертикальна (1) і горизонтальна (2) структура біосфери:
72,3% - гідросфера, 11,2% - пустелі і тундра, 8,4% - ліси, 5,3% - степи і пасовища,
• нижня частина атмосфери - від поверхні Землі до озонової оболонки, тобто до висоти
близько 25-30 км (рис. 1.3). Атмосфера складається із суміші газів (молекулярний азот - 78%, кисень 21 %, аргон - 0,93%, вуглекислий газ - 0,03%, інші гази - менше 0,005% за об'ємом) та колоїдних
домішок (пил, краплі води, кристали тощо);
• вся гідросфера - водна оболонка, яка закриває 2/3 поверхні планети (до найбільшої глибини
- Маріанської улоговини в Тихому океані -11 030 м). Більше 40% води міститься в земних надрах (у
літосфері). Об'єм гідросфери складає близько 137*10 км, а хімічний склад наближається в середньому
до складу морської води. Із загальної маси води близько 98% знаходиться в океанах і морях і тільки
0,35% - прісні води; • верхня частина літосфери - тверда оболонка Землі, де вода перебуває в рідкому
стані (до глибини приблизно 5 км, хоча поклади корисних копалин біогенного походження - сліди
колишніх біосфер, які В.Вернадський назвав "палеобіосферами", розташовані значно глибше).
Між літосферою, гідросферою і атмосферою постійно відбувається речовинний і енергетичний
взаємообмін, проявом якого є, зокрема, землетруси і виверження вулканів.
Усі ці складники об'єднують в єдину оболонку життя живі організми, які не лише існують у
біосфері, а й є її творцями. Тому В.Вернадський писав, що "Біосферу можна розглядати як частину
земної кори, зайняту "трансформаторами", що перетворюють космічне випромінювання на корисну
земну енергію - електричну, механічну, хімічну, термічну та інші". Цю роль виконує жива речовина
(сукупність живих організмів), яка є основним поняттям як в екології, так і у вченні про біосферу. За
В.Вернадським жива речовина - це біогеохімічний фактор планетарного масштабу, під дією якого
відбувається перерозподіл, міграція і розсіювання хімічних елементів.
Значення і стійкість біосфери визначається тим, що:
• біосфера слугує не просто джерелом ресурсів для людини, а й приймачем відходів її виробництва
та життєдіяльності – це надзвичайно складна система, фундамент життя, в якій біота сама забезпечує
стабільність навколишнього середовища;
- біосфера має граничну господарську ємність, перевищення якої порушує стійкість біоти і довкілля;
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- у межах господарської ємності біосфера і екосистеми функціонують згідно з принципом Ле
Шательє, швидко відновлюють усі порушення рівноваги у довкіллі, залишаючи його стійким; здатність
відновлення в абсолютних величинах, як і межа господарської ємності, змінюються від ландшафту до
ландшафту залежно від продуктивності біоти: в пустелях вона найменша, в лісах -найбільша;
- перевищення господарської ємності зумовлює недотримання принципу Ле Шательє біотою,
порушення біологічного кругообігу речовин, деградацію екосистем, забруднення довкілля;
- забруднення і руйнування навколишнього середовища призводить до трансформації екологічних
ніш і загибелі багатьох видів організмів;
- головне завдання людини - збереження і відновлення природних угруповань організмів у таких
масштабах, які забезпечать господарську ємність біосфери в цілому;
- межу росту людства зумовлює господарська ємність біосфери, верхнім порогом якої є переведення
в антропогенний канал понад 1 % чистої первинної продукції біоти (фотосинтезу); перевищення цього
порогу призведе до глобальної екологічної катастрофи і розпаду геному людини і, як наслідок,
зникнення її як виду.
Найважливішими рисами біосфери є існування в її межах живої речовини і постійний
матеріально-енергетичний обмін з космосом. Наявність життя - це головне, чим відрізняється Земля
від інших планет сонячної системи.
Приблизно так, поступово, від мавпи, пішов наш прямий предок -кроманйонець, від якого ми не
відрізняємось ні об'ємом мозку, ні будовою, ні фізичними параметрами нашого тіла. Більш того,
виявляється, що розумовий розвиток зупинився ще раніше. Дослідження показують, що на
неандертальцях зупинилось подальше збільшення об'єму мозку і розвиток природного інтелекту - це
сталося майже 100 тис, років до н.е.

1.7. Механізми стійкості систем
Зміст і функції системи
Будь яка система має матеріально-інформаційну природу (рис.1.4), формуючись в єдності
матеріальної та інформаційної основ.
Матеріальна основа - це сукупність об'єднаних в системне ціле матеріальних елементів, що
дозволяють здійснювати комплекс функцій, необхідних для існування і розвитку системи. Основне
призначення матеріальної основи - виконання роботи для здійснення метаболізму (речовинноенергетично-інформаційного обміну).

Інформаційна основа - це нематеріальна сутність, що пов'язує в системне ціле матеріальні
елементи системи і забезпечує в просторі і часі впорядкованість системи (включаючи її стійкість і
мінливість).
Основне призначення інформаційної основи - управління процесами роботи, що виконується
системою для здійснення метаболізму.
Інформаційна основа реалізує три групи функцій:
- формує пам'ять системи та її підсистем;
- проводить збір, обробку та аналіз первинної інформації;
- здійснює виробництво нової інформації.
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Система

Матеріальна основа
Здійснення метаболізму
(речовинно-енергетичноінформаційного обміну)

Інформаційна основа
управління процесами
роботи, що виконується
системою для здійснення
метаболізму

Проводить збір, обробку та
аналіз первинної інформації

Формує пам’ять системи та
її підсистем

Здійснює виробництво нової
інформації

Рис. 1.4. Зміст системи
Інформаційна основа може функціонувати лише в єдності з матеріальними засобами, які
забезпечують функції виконання необхідної роботи зі збору та переробки інформації. Таким чином,
метаболізм - це не тільки обмін речовиною та енергією, алей обмін інформацією.
Діяльність, яку здійснює система, умовно можна розділити на два види: роботу внутрішнього
обміну і роботу зовнішнього обміну.
Завдання внутрішнього обміну - вилучення вільної енергії з речовинно-енергетичноінформаційних потоків, що імпортуються системою із зовнішнього середовища.
Завдання зовнішнього обміну - здійснення процесів метаболізму із зовнішнім середовищем.
Функції системи.
Для виконання зазначених завдань система повинна здійснювати комплекс взаємопов'язаних
функцій, головними з яких є:
• збір, зберігання і відтворення інформації;
• утримання просторового взаємозв'язку (тобто структури)
окремих складових (підсистем) системи;
• підтримання в часі порядку процесів, що відбуваються в системі, зокрема, синхронізація діяльності
окремих ланок;
• здійснення процесів трансформації речовинно-енергетично- інформаційних потоків (далі-потоків) з
метою вилучення вільної енергії;
• транспортування зазначених потоків всередині системи;
• відновлення (репродукція) функціональних підсистем, що втрачають свої властивості в результаті
"спрацювання" або під дією проникаючих з потоками в систему шкідливих агентів (тобто йдеться про
своєрідний „капітальний і поточний ремонт" компонентів системи);
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• вилучення із зовнішнього середовища речовин, енергії та інформації („негативна ентропія");
• видалення в зовнішнє середовище відходів діяльності системи („позитивна ентропія");
• захист системи від негативної дії зовнішнього середовища;
• корегування (підлаштування) діяльності окремих підсистем залежно від параметрів потоків, що
потрапляють в систему і циркулюють у ній; таке підлаштування, зокрема, необхідне при відхилені
параметрів потоків від оптимальних значень, а крім того, при зміні властивостей самої системи
(наприклад, її тимчасового розрегулювання).
Чим ефективніше виконується кожна із зазначених функцій, тим ефективніша діяльність усієї
системи, тим вища можливість накопичення системою „вільної енергії". Ефективність у даному
випадку може бути визначена співвідношенням кількості енергії, корисно використаної безпосередньо
на реалізацію даної функції, і загальними витратами енергії. Це і є своєрідний ККД. У свою чергу,
ефективність системи і її підсистем буде тим вища, чим нижчими будуть втрати (дисипація) енергії.
Зазначені функції реалізуються на основі діяльності відповідних підсистем. Кожна підсистема
формується з матеріальної та інформаційної основ. У кожній підсистемі можна виділити три ключові
функціональні блоки, які умовно можна назвати:
1) робочий;
2) репродуктивний;
3) корегуючий.
Робочий блок пов'язаний із здійсненням функцій просторово-часового управління потоками та
їх трансформацією з метою вилучення вільної енергії. Фактично цей блок реалізує основну мету
функціонування системи.
Робочий блок виконує надзвичайно важливу роль у забезпеченні ефективності діяльності
системи, визначаючи склад і зміст двох інших блоків.
Репродуктивний блок - це матеріально-інформаційні засоби, що відповідають за репродуктивні
функції відповідної підсистеми, тобто, по суті, за відтворення „робочого блоку".
Блок корегування призначений для управління станом (режимом) системи. Фактично він
виконує оперативні диспетчерські функції. Річ у тім, що основні підсистеми здатні ефективно
функціонувати в дуже вузьких інтервалах оптимальних значень. Будь-яке відхилення від даних
значень потребує компенсаційної діяльності, яка називається механізмами зворотного зв'язку.
Від діяльності блоку корегування залежать умови стійкості системи, а часто і взагалі її цілісності
та існування.

1.7.1. Механізми зворотного зв'язку: негативний зворотній, позитивний
зворотній
Зворотнім зв'язком називається зворотний вплив системи у відповідь на вплив зовнішній.
Наприклад, своєю поведінкою системи може впливати на чинник, який діє на неї з боку зовнішнього
середовища, зокрема, гасити або, навпаки, підсилювати його.
Цим чинником може бути механічна, теплова, електромагнітна, хімічна та інші види дії.
Розрізняють негативний зворотний зв'язок, коли своєю поведінкою системи послаблює дію
чинника, і позитивний зворотний зв'язок, коли своєю поведінкою системи підсилює його.
При негативному зворотному зв'язку для компенсації змін впливу зовнішнього середовища
включаються допоміжні механізми системи, що діють у напрямку, зворотному напрямку дії
середовища. Саме тому вони називаються механізмами негативного зв'язку. З їх проявом нам
доводиться стикатися щодня.
Механізм негативного зворотного зв 'язку забезпечує підтримання існуючого гомеостазу.
Механізми негативного зворотного зв'язку діють в напрямку, зворотному впливу зовнішнього
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середовища
Механізми негативного зворотного зв'язку діють у природі (пригадаємо хоча б регулювання
відносин в системах типу "хижак -жертва").
Механізми негативного зворотного зв'язку діють в організмі людини і реалізуються системою
фізіологічних регуляторних механізмів. Найважливішу функцію виконує центральна нервова система і
кора головного мозку та ендокрінна система (нейрогуморальна регуляція)
На використанні подібного механізму побудована більшість регулювання приладів у техніці. Дія
негативного зворотного зв'язку науково узагальнена фізиками Ле Ательє (1884) і К. Браном (1887) на
прикладі термодинамічних систем. Принцип Л є Ательє - Браном в сучасному викладі визначає, що
стаціонарна система, виведена зовнішньою дією зі стану з мінімальним виробництвом ентропії,
стимулює розвиток процесів, спрямованих на ослаблення зовнішньої дії (Дубнищева и др.,1998).
Механізми негативного зворотного зв'язку.
1. За видом компенсаційної реакції системи умовно можна виділити два види механізмів негативного
зворотного зв'язку: підвищувальні і знижувальні.
Підвищувальні пов'язані з необхідністю підвищення певних параметрів системи. Наприклад,
при зниженні температури зовнішнього середовища організм змушений "розірвати" себе,
інтенсифікуючи кругообіг. У цьому випадку діяльність системи найчастіше пов'язана з додатковою
активністю (інтенсифікацією).
Завдяки дії знижувальних механізмів система прагне зменшити значення певних своїх
параметрів. Наприклад, при підвищенні температури середовища організм " скидає" додаткове тело
внаслідок підвищеного потовиділення. Безумовно, обидва види механізмів пов'язані з витратами
енергії.
2. За напрямком дії дані механізми умовно можна об'єднати у дві групи - ендогенну і екзогенну. До
першої групи (ендогенної) умовно можна віднести механізми, що діють усередині самої системи. До
другої (екзогенної) - механізми, спрямовані назовні, із системи.
Внутрішньо системні механізми. Можна виділити декілька основних напрямків реалізації
ендогенних механізмів негативного зворотного зв'язку. Комплексне застосування механізмів усієї
системи.
Даний напрям пов'язаний з перебудовою всього організму системи для "гасіння " несприятливих
чинників дії. Зокрема, при терморегуляції людини звичайно задіється практично весь потенціал
організму: система кругообігу, шкіра, нервова система, органи виділення і т.д.
1.Створення резервних компенсаційних підсистем (органів).
Іноді буває значно ефективніше задіювати не весь потенціал системи, а лише деякі її субсистеми
(органи). Цим шляхом іде багато біологічних видів. У них загальносистемна регуляція доповнюється
спеціалізованою функцією деяких органів (звичайно шкіри або підшкірної клітковини).
2. Створення буферних зон, що пом'якшують дію зовнішнього середовища. На відміну від
попереднього напрямку дія буферних механізмів спрямована не компенсацію ("гасіння") впливового,
а на попередження його дії або зменшення амплітуди зміни (перепадів) цих впливових чинників. Це
захисний бар'єр усередині самої системи, хоч він і знаходиться на її периферії. Подібні захисні бар'єри
мають: наша планета (декілька шарів атмосфери), її тверде ядро (грунт), живі організми (шкіра),
підприємства (вхідний контроль якості ресурсів, захист комерційних секретів, ін.), країн (силові
структури).
Зовнішньо системні механізми. Дана група механізмів спрямована на корекцію умов
зовнішнього середовища. У даному випадку система впливає на зовнішнє середовище з метою
поліпшити умови свого метаболізму. Можна виділити декілька основних напрямків реалізації
екзогенних механізмів негативного зворотного зв'язку.
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1. Створення буферних зон. Ізоляційні бар'єри створюються системою в зовнішньому
середовищі. Як інструменти реалізації даного виду механізмів можна назвати захисні споруди
(огорожі), одяг, скафандри і захисні маски, на щастя, такою невід'ємно оболонкою поки не стали. Оцієї
ж групи захисних інструментів належать різні світлозахисні козирки, рукавички, окуляри, види взуття,
мастила, покриття, ін.
В окремі підгрупи, мабуть, можна виділити:
• засоби захисту від інформаційної дії (передбачають попередження інформаційного впливу, яке
може руйнувати саме інформаційний код організації системи );
• інформаційні засоби захисту(використовують інформацію як засіб захисту від різних видів
впливу. Найчастіше подібний захист будується на інструментах відлякування).
2. Обробка метаболічних потоків. Використовується для адаптації обмінних потоків речовини,
енергії та інформації, тобто доведення їх до оптимальних параметрів.
3. Кондиціювання.
4. Просторова міграція.
5. Сезонна міграція або міграція в часі.
6. Просторово-часова міграція.
7. Кооперація з іншими системами.
Механізмів позитивного зворотного зв'язку
Стаціонарна система здатна підтримувати стан динамічної рівноваги, тільки використовуючи
вироблювану нею ж вільну енергію. Динамічна рівновага може бути порушена за умови :
1. Вільної енергії виявляється недостатньо, щоб погасити вплив зовнішнього середовища
(середовище сприймається системою як надмірно суворе).
2. У системі накопичується надлишок енергії, яку вона не встигає витрачати на свої потреби або
розсіювати в навколишнє середовище (середовище сприймається як надто сприятливе).
Трансформація рівня гомеостазу відбувається тоді, коли адаптивної здатності системи (або її
енергетичних параметрів) виявляється недостатньо, щоб за даних змін середовища підтримувати
незмінний рівень гомеостазу за рахунок механізмів негативного зв'язку. Таким чином, змінюватися
доводиться знов-таки самій системі. Цього разу система використовує те, що фахівці називають
механізмом позитивного зворотного зв'язку. Позитивним він називається тому, що зміни в системі
відбуваються „по ходу" дії змін у зовнішньому середовищі. У разі дії механізму позитивного
зворотного зв'язку система перебудовує свою організаційну структуру, змінюючи при цьому і рівень
гомеостазу. Іншими словами, механізм позитивного зворотного зв'язку направлений на
трансформацію рівня гомеостазу.
Трансформації гомеостазу за характером оборотності змін, що відбуваються, можна
диференціювати на дві групи - оборотні і необоротні.
Оборотні трансформації передбачають можливість повернення до попереднього рівня гомеостазу
без якісних змін у системі.
Необоротні трансформації пов'язані з неможливістю повернутися до колишнього якісного стану
системи. Навіть спроба повернення до попереднього рівня гомеостазу не може повернути колишній
якісний стан системи. Так, трансформації гусені в лялечку, а потім лялечки в метелика є необоротними.
В економіці подібні трансформації пов'язані з реструктуризацією підприємств і галузей.
Повернення до старого стану вже неможливе через втрату багатьох зв'язків, що існують як усередині
самої системи, так і поза нею.
Трансформаційні механізми за характером пост трансформаційних змін системи можна
диференціювати на дві групи:
1) механізми, що не змінюють характерних ознак системи (адаптаційні механізми);
2) механізми, що змінюють характерні ознаки системи, після чого колишня система припиняє
існування, перетворюючись на свою спадкоємицю (або спадкоємиць) (біфуркаційні механізми).
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1.7.2 Основні характеристики стійкості системи.
До основних характеристик системи відносяться: витривалість, толерантність, стійкість,
еластичність, вразливість, стабільність (рис.1.5).

Резистентність

Стійкість
(створення
умов для
розвитку)

Вразливість

Толерантність
Стабільність

Система
Еластичність

Витривалість
Рис. 1.5 Основні характеристики системи
Витривалість - це здатність системи зберігати свої функціональні особливості або можливість їх
відновлення при відхиленні умов зовнішнього середовища від оптимальних для неї параметрів.
Іншими словами, йдеться про збереження будь-яких форм існування системи (включаючи латентні тобто пригнічені, приховані), що дозволяють уникнути необоротного припинення функціонування
системи (тобто руйнування, смерті).
Таким чином, витривалість - це здатність системи уникати необоротного припинення
функціонування під впливом зовнішніх чинників.
Як аналоги поняття витривалість по відношенню до різних типів систем використовуються й інші
терміни. Зокрема, стосовно біологічних організмів часто говорять „живучість". У техніці користуються
поняттями „надійність", а в суднобудуванні „плавучість" (і навіть „живучість").
Толерантність (від лат. tolerantia - терпіння) характеризує здатність сприймати ті чи інші
несприятливі параметри зовнішнього середовища. Найчастіше цей термін застосовується при бажанні
виразити відношення до конкретних чинників середовища. Наприклад, організми можуть бути
толерантні до охолоджування, нагрівання, висихання, голоду, дефіциту кисню і т. ін. Це означає, що
вони можуть витримувати помітні відхилення даних параметрів убік несприятливих значень.
Проте толерантність з легкої руки біологів несе і ще одне значення, яке виходить за межі
смислового поля витривалості. У біології бути толерантним (терпимим) - це означає не чинити опору
(зокрема, агресивного) якому-небудь впливовий чиннику. Найчастіше витривалість на основі
толерантності передбачає саме дію пасивних механізмів системи у відповідь на вплив несприятливих
чинників (звичайно на основі механізмів позитивного зворотного зв'язку). Стійкість - це здатність
системи зберігати за різних параметрів зовнішнього середовища свою структуру і функціональні
особливості, достатні для діяльності.
Характеристики стабільності і стійкості є взаємопов'язаними поняттями. При цьому можна
встановити такий логічний зв'язок. Стійкість системи залежить:
а) від її здатності реагувати на зовнішній вплив середовища (тобто толерантності);
б) від стабільності самої системи, яка визначається її внутрішніми чинниками. На відміну від
витривалості, стійкість характеризує здатність системи не просто існувати, але й активно
функціонувати.
Саме характеристики стійкості і стабільності системи обумовлюють підтримання системи на
відносно високому рівні властивостей і функціональної активності. Це є вирішальним чинником
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виробництва вільної енергії в системі і, зрештою, визначає темпи її розвитку.
Таким чином, принципова відмінність між функціями витривалості і стійкості може бути
виражена таким чином: витривалість дозволяє системі вижити (уціліти), а стійкість створює умови для
розвитку.
Характеристикою, зворотною витривалості і стійкості системи, можна вважати її вразливість.
Вразливість системи - це нездатність протистояти зовнішнім діям. Виражається в порушенні
функцій і структури системи(межа стійкості) або в повному припиненні існування системи(межа
витривалості).
Еластичність системи - це її здатність відновлювати числові значення параметрів свого стану
(повертатися в колишній стан) після зняття навантажень, що впливають на систему.
На відмінну від інших характеристик (див. напр., витривалість, стабільність, стійкість) при
визначенні еластичності робиться акцент не на відновленні яких-небудь функціональних особливостей
системи, які можуть реалізовуватися і при зміненому стані системи, але саме на відновленні в
незмінному (або майже незмінному) вигляді основних параметрів системи: її структури і основних
компонентів.
Важливо мати не тільки уявлення про зазначені характеристики, але й нагоду для їх кількісної
оцінки. З цією метою може бути використаний ряд величин.
Всі наведені характеристики мають кількісні оцінки у вигляді величин:
- інтервали характеристик;
- норми реакцій.

23

Конспект лекції № 2

ТЕМА 2. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: Розібрати поняття глобалізація, охарактеризувати її ефекти, наслідки,
охарактеризувати основні глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи подолання.
А також вплив цих процесів на соціально-економічний розвиток України.
•
•
•
•
•
•
•

Ключові поняття та терміни
Глобалізація
• Основні кризи біосфери
• Криза надвиробництва
Економічна та культурна глобалізація
• Енерго-екологічна криза
Етапи глобалізації
• Ресурсна криза
Глобальні проблеми
• Причини зміни клімату та загального
Причини екологічної кризи
потепління
Глобальні екологічні кризи
• Групи екологічної кризи
Причини процесів зміни біосфери.
План лекції

2.1. Сутність глобалізації, її ефекти, етапи, її позитивні та негативні наслідки, економічна та культурна
глобалізація.
2.2. Глобальні проблеми: сутність, причини виникнення, класифікація, економічні аспекти, можливості та
способи розв'язання.
2.3. Положення "Порядку денного на 21 століття".
2.4. Науково-технічні причини глобальної екологічної кризи
2.5. Глобалізаційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток України.

Інформаційні джерела:
Основна література
1. Білявський Г.О., Бутченко. Основи екології: теорія і практикум: Навч.посібник. - К.: Либідь,
2004. - 368 с
2. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І.
Корінцевої. - Суми: ВТД „Університетська книга", 2004. - 288 с
3. Одум Ю. Экология, в 2-х т. - М.: Мир, 1986.
4. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. - Суми:
"Університетська книга", 2005. -654 с.
5. Основи стійкого розвитку: Практикум / За заг. ред. Л.Г.Мельника та О.І. Корінцевої. - Суми:
"Університетська книга", 2005. - 358 с
6. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - М.: Россия
Молодая, 1994. - 367 с.
Додаткова література:
1. Білявський Г.О., Бутченко. Основи екології: теорія і практикум: Навч.посібник. - К.: Либідь,
2004. - 368 с
Навчальне обладнання: ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна
презентація.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

2.1. Сутність глобалізації, її ефекти, етапи, її позитивні та негативні наслідки,
економічна та культурна глобалізація.
Глобалізація (англ. globalization) — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної
інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні — перетворення певного явища на планетарне, таке, що
стосується всієї Землі.
Основними наслідками глобалізації є міжнародний поділ праці, міграція в масштабах усієї
планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та
технічних процесів, а також зближення культур різних країн. Це об'єктивний процес, зумовлений
розвитком транспорту та засобів зв'язку, він носить системний характер, тобто охоплює всі сфери
життя суспільства. В результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і залежним від усіх його
суб'єктів. Відбувається збільшення як кількості спільних для груп держав проблем, так і кількості та
типів інтегрованих суб'єктів.
Економічно глобалізуються виробництво, послуги та капітал, технологія й дані. Паровоз,
пароплав, реактивний літак, контейнерні морські судна є приладами поступу в галузі транспорту, а
телеграф і його сучасні потомки Інтернет та мобільний телефон є прикладами розвитку
інфраструктури телекомунікацій. Усі ці винаходи стали важливими чинниками глобалізації й
зумовлюють дедалі більшу взаємозалежність економіки й культурного життя.
У 2000 році Міжнародний валютний фонд ідентифікував чотири базові аспекти глобалізації:
торгівлю й фінансові транзакції, рух капіталу та інвестицій, міграцію людей та розповсюдження знань.
З глобалізацією пов'язують також проблеми довкілля, наприклад глобальне потепління, забруднення
вод за межами кордонів, забруднення повітря та надмірний вилов риби в океанах. Процеси глобалізації
впливають на бізнес та зайнятість, економіку, соціо-культурні ресурси та на природне довкілля. В
академічній літературі глобалізацію зазвичай розбивають на три основні області: економічну,
культурну та політичну глобалізацію.
Провісником глобалізації стала поява Великого шовкового шляху, що з'єднав Китай і Римську
імперію. Утворення власне глобального ринку почалось із Великих географічних відкриттів
європейцями і підштовхувалось їх військово-політичною та економічною експансією по планеті.
Глобалізація, зокрема утворення планетарного ринку, дещо призупинялася в періоди поділу людства
на ворожі табори (Семирічна війна, Війна за незалежність США, Велика французька революція і
Наполеонівські війни, світові війни) та холодної війни, коли економічний і культурний розвиток
окремих суспільств планети, таких як СРСР та КНР, відбувався відособлено від розвитку решти
людського співтовариства.
Особливих темпів глобалізація набрала в останні десятиліття XX століття і на почату XXI
століття. З одного боку це пов'язано з падінням залізної завіси та інтеграцією Китаю в світову
економіку, з іншого — із швидким розвитком інформаційних технологій, завдяки яким зросли
можливості доступу до будь-якої інформації у світі.
Хоча глобалізація — об'єктивний процес, оцінки його ходу і наслідків тривалий час викликають
активну політичну дискусію, а ставлення до змін, спричинених нею в локальних і національних
спільнотах, активізує політичну боротьбу в різних державах. Глобалізація на сучасному етапі (початок
21 століття), має як палких прихильників, так і опонентів.
Походження слова глобалізація
Слово запозичене з англійської мови та походить від лат. globus — куля, земна куля, глобус.
Від цього слова було утворено прикметник «глобальний» англ. global — той, який має відношення до
земної кулі: світовий, планетарний. Від слова global було утворено дієслово globalize —
перетворювати певне явище на глобальне, «глобалізувати», — а також іменник globalization —
перетворення певного явища на світове, на таке, яке стосується всієї земної кулі.
Спочатку ці слова почали вживатися у суспільних науках, але в 1961 слово globalization уперше
зафіксовано в англомовному словнику. В 1983 році Теодор Левітт (англ. Theodore Levitt), професор
Гарвардської школи бізнесу опублікував статтю «Глобалізація ринків», тому сучасну популярність і
широкий вжиток терміну часто приписують йому.
Негативні ефекти
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Прискорення темпів глобалізації призвело до виникнення у світі опозиційного до неї
політичного руху антиглобалізму. Антиглобалісти звинувачують глобалізацію в збільшенні соціальної
нерівності, зниканні традиційного суспільного устрою (зокрема доморобництва) й деградації довкілля.
Невдоволення глобалізацією характерне як у розвиткових, так і в економічно розвинених країнах.
Перенесення виробництва з країн Заходу в Третій світ через дешевшу робочу силу призводить до
ліквідації робочих місць і безробіття у світі Першому. Наприклад, на Середньому Заході США
глобалізація виробництв і їхня оптимізація спричинила зниження конкурентоспроможності місцевих
підприємств промисловості та сільського господарства, знижуючи цим якість життя їхніх працівників.
Дехто також вбачає зростаючу загрозу у впливі глобалізації на культуру. Рівнобіжно з
глобалізацією економіки та торгівлі, культура імпортується та експортується також. Проблема в тому,
що більш імпералістичні і держави, як-от РФ або США, можуть підбити культури слабших,
призводячи до того, що їхні традиції та цінності зникнуть.
Позитивні ефекти
Глобалізація, зумовлена доцентровими тенденціями світових інтеграційних процесів,
покликана консолідувати планетарне співтовариство на ґрунті єдиного в глобальному масштабі
економічного простору. В геометричній прогресії всеохопна економічна інтеграція в період XXI
століття, формує єдину транснаціональну систему господарства — глобальний економічний моноліт.
Процес інтернаціоналізації виробництва настільки втягує народи, країни, регіони у єдиний світовий
мегасоціум, що це само собою, треба сподіватись, нівелює в майбутньому суть і обрис національнодержавних утворень. Державні структури з часом почнуть розчинятися, їх військово-політичні
потенції — самоанулюватися, міждержавні кордони — руйнуватися. Загальна економічна інтеграція,
усуваючи міжнаціональні бар'єри, руйнуючи міждержавні кордони, розчиняючи власне самі
національно-державні утворення, об'єктивно покликана трансформувати ці утворення в єдину,
цілісну, неподільну міжнаціональну спільність — глобальний соціомоноліт — з єдиним
наднаціональним центром координації, управління, контролю…
Доцентровий вектор інтеграційних процесів однозначно диктує формування моноцілісного
світового устрою.
Перспектива формування цілісного, неподільного світу в процесі глобальної економічної
інтеграції — об'єктивна неминучість, зумовлена природною ходою суспільної еволюції. Отже, — вона
виправдана. Насамперед тому, що в міру формування соціально-економічного в глобальному вимірі
моноліту зникнуть будь-які підстави для міжнаціонального суперництва, ворожнечі і конфліктів.
Цілісний, неподільний світ на ґрунті єдиного економічного простору тим хороший, що він виключить
з життя людського можливість зіткнення у вигляді руйнівних війн. Відтак доцентрова тенденція
глобалізаційних процесів об'єктивно покликана забезпечити самовиживання людської цивілізації і її
прогрес.
Дослідники виділяють три ракурси глобалізації як соціального явища: соціально-політичний,
соціально-економічний, соціокультурний. Термін «глобалізація» має багато змістовних значень,
теорій та підходів. На думку Яна Нєдєрвіна, в соціальних науках існує стільки концепцій глобалізації,
скільки дисциплін: «Якщо ми розглядаємо глобалізацію як багатовимірний процес, то всі ці підходи
до теми достатньо релевантні. Глобалізацію можна розуміти, як нескінченний синтез багатьох
дисциплінарних підходів». Наприклад, дослідниця В. Воронкова сутність глобалізації бачить в
«перетворенні людства на єдину структурно-функціональну систему, організовану за універсальними
принципами». На думку західного соціолога В. Бека, «глобалізація — це ідеологія панування світового
ринку, ідеологія неолібералізму». Далі в дослідженні наводяться приклади визначення процесів
глобалізації західних авторів. Але існуюча полісемантичність поглядів вказує, на думку М. Чешкова,
на кризу глобалізації як науки, що не встановила ні предмет, ні суб'єкт власного дослідження, у зв'язку
з цим залишається відкритим питання про сутність глобалізації.
Економічна глобалізація
Число країн із банківською кризою кожного року, починаючи з 1800. Враховано тільки 70 країн.
Загальну тенденцію до зростання можна пояснити багатьма факторами. Один із них поступове
зростання числа людей, що отримують гроші за працю. Особливою рисою графіку є практична
відсутність банківських криз у період дії Бреттон-Вудської угоди (з 1945 по 1971).
Економічна глобалізація означає збільшення взаємозалежності національних економік усього
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світу, зумовлене швидким зростанням руху через кордони товарів, послуг, технології та капіталу. Тоді
як глобалізація бізнесу зосереджена навколо зменшення регуляції міжнародної торгівлі й тарифів,
податків та інших перешкод глобальній торгівлі, економічна глобалізація є процесом збільшення
економічної інтеграції між країнами, що веде до формування глобального або світового ринку.
Залежно від парадигми економічну глобалізацію можна розглядати і як позитивне, і як негативне
явище. Економічна глобалізація включає глобалізацію виробництва, тобто отримання товарів і послуг
з різних місць у світі з метою виграшу в затратах та якості. Аналогічно, вона включає глобалізацію
ринків, тобто формування об'єднання окремих ринків у величезний глобальний. Економічна
глобалізація також включає глобальну конкуренцію, технологію, корпорації та індустрії.
На сучасному етапі, тобто на початку 21 століття, переважає тенденція інтегрування економік
розвинених країн із економіками країн, що відстали в розвитку, шляхом прямих інвестицій, зниження
торгових бар'єрів та інші економічні реформи, а також, у багатьох випадках, імміграцію населення.
При цьому слід враховувати, що спеціалізація всіх багатих країн, заснована на порівняльних
перевагах, які створюються зусиллями громадян, а бідні країни ідуть за сценарієм порівняльних
переваг природного походження.
Міжнародні стандарти збільшили ефективність торгівлі товарами та послугами. Як приклад
такого стандарту можна навести контейнер. Контейнеризація радикально зменшила вартість
транспортування й була значним чинником у післявоєнному розквіті міжнародної торгівлі, тобто була
елементом глобалізації. Міжнародна організація зі стандартизації є міжнародним органом, до складу
якого входять представники різних національних організацій зі стандартів.
Транснаціональна корпорація або світове підприємство є організацією, що або володіє
виробництвом товарів та послуг у багатьох країнах, або контролює його. Про таку корпорацію можна
сказати, що вона не належить жодній країні.
Зони вільної торгівлі виникає при утворенні торгового блоку, члени якого підписали угоду про
вільну торгівлю. Такі угоди передбачають співробітництво між принаймні двома країнами з метою
зменшення торгових бар'єрів, квот на імпорт та тарифів. Якщо при цьому люди можуть вільно
рухатися між країнами, тоді говорять про відкриті кордони. Мабуть, найважливішою зоною вільної
торгівлі у світі є Європейський Союз. ЄС розвинув спільний ринок завдяки стандартизації законів, що
діють у країнах-членах. Політика ЄС переслідує мету забезпечення вільного руху людей, товарів,
послуг і капіталу у просторі внутрішнього ринку.
Спрощення процедур торгівлі переслідує мету покращення умов руху товарів через кордони
для забезпечення зменшення витрат і збільшення ефективності, водночас зберігаючи легальні
регулятивні функції.
Велике значення має також глобальна торгівля послугами. Наприклад, у Індії аутсорсинг
бізнес-процесів проголошений «основним двигуном розвитку країни в наступні десятиліття,
забезпечуючи ріст ВВП, зайнятості та зменшення бідності»
Культурна глобалізація
Коли говорять про культурну глобалізацію, мають на увазі поширення ідей, значень та ціностей
у світі з розширенням та збагаченням культурних стосунків. Цей процес відзначається спільним
споживанням культурних продуктів поширених через Інтернет, засоби популярної культури та
завдяки міжнародному туризму. Він доповнює процеси обміну товарами й колонізації, що вже давно
сприяли обміну культурними цінностями на планеті. Циркуляція культурних продуктів дозволяє
індивідами брати участь у соціальних стосунках, що виходять за межі країн та регіонів. Утворення та
збагачення соціальних стосунків спостерігається не тільки на матеріальному рівні. Культурна
глобалізація означає формування спільних норм і знання, які люди асоціюють зі своїми
індивідуальними й колективними ідентичностями. Вона призводить до зростання взаємозв'язанності
між різними народами й культурами. Те, як спілкуються між собою люди з різними культурними
традиціями вивчає область міжкультурної комунікації.
Термін дифузія культури означає поширення у світі культурних сутностей: ідей, моди, релігій,
технологій, мов тощо. Культурна глобалізація збільшила контаки між культурами, але може
супроводжуватися зменшенням унікальності колись ізольованих спільнот.
Наприклад, суші можна купити не тільки в Японії, а й у Німеччині, але паризький Діснейленд
приваблює людей із міста, зменшуючи попит на автентичні паризькі тістечка. Внесок глобалізації у
відчужування індивіда від його традицій можливо скромний у порівнянні зі змінами, пов'язаними з
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модернізацією самого життя, як стверджували екзистенціалісти на зразок Жана-Поля Сартра та
Альбера Камю. Глобалізація розширила можливості розважитися, поширивши поп-культуру,
особливо через Інтернет та супутникове телебачення.
Серед культурних елементів одними з перших глобалізувалися релігії, їх поширювали силою,
через міграцію, євангілізм, імперіалізм та торгівлю. Християнство, іслам, буддизм, а останні часом
такі секти як мормонізм, вкорінилися й стали чинити вплив на культуру в краях, далеких від місць
свого зародження. Глобалізація сильно вплинула на спорт. Нариклад, в Олімпійських іграх сучасності
беруть участь спортсмени з понад 200 країн. Чемпіонат світу з футболу збирає біля телеекранів
найбільше глядачів, більше навіть, ніж Олімпіади; дев'ята частина усього населення планети дивилася
фінал чемпіонату світу 2006 року.
Глобалізація означає зміни. Традиційна для культури музика може бути втрачена або злитися з
музикою інших стилів. Унаслідок глобалізація може скластися ситуація, в якій пріоритетом стає
збереження музичної спадщини. Окремі активісти намагаються зібрати й записати репертуар, перш
ніж мелодії асимілюють або зазнають змін, а місцевим музикантам іноді буває важко зберегти
автентичність й місцеві музичні традиції. Глобалізація може змусити виконавців відмовитися від
традиційних інструментів. Іноді виникає сплав стилів, що може бути цікавим полем аналізу.
Музика відіграє важливу роль в економічному й культурному розвитку під час глобалізації.
Такі музичні жанри як джаз та регі зародилися місцево, але згодом стали міжнародним явищем.
Завдяки глобалізації етнічна музика країн, що розвиваються, досягає ширшої аудиторії. Хоча спочатку
термін музика світу означав специфічно етнічну музику, але зараз його розуміють ширше, включаючи
такі гібридні піджанри як світовий ф'южн, гобальний ф'южн, етнічний ф'южн та світовий-біт.
П'єр Бурдьє стверджував, що сприйняття споживання можна розглядати як самоідентифікацію
та формування особистості. У музиці це означає, що кожна людина має свою особисту музичну
ідентичність, залежно від уподобань та смаків. На ці вподобання на смаки значно впливає культура, й
це основна причина бажань та поведінки особи. Концепція власної культури тепер, через глобалізацію,
проходить через період зміни. Крім того, глобалізація збільшила взаємну залежність політичних,
особистих, культурних та економічних чинників.
Доповідь ЮНЕСКО 2005 року свідчить, що культурний обмін із країн Східної Азії зростає, але
основними експортерами культурних продуктів залишаються країни Заходу. У 2002 році Китай був
третім найбільшим експортером культурної продукції після Великої Британії та США. Між 1994 та
2002 роками частка як Північної Америки. так і Європейського Союзу в культурному експорті впала,
тоді як культурний експорт із Азії збільшився й перевищив експорт із Північної Америки. Пов'язаним
чинником є те, що населення та площа країн Азії у кілька разів більші за відповідні показники
Північної Америки. Американізація відноситься до періоду, коли США були дуже сильними
політично, і американські крамниці, ринки та предмети заполонили інші країни.
Критики глобалізації закидають їй те, що вона шкодить різноманітності культур. Завдяки
глобалізації культура могутньої країни проникає в культуру слабких країн і шкодить їхній окремості.
Зазначається, що глобалізація може привести до вестернізації та американізації культур світу.
Сутність та етапи глобалізації
Глобалізація охоплює практично всі сфери суспільної діяльності, включаючи політику,
ідеологію, культуру, спосіб життя, самі умови існування людства. Глобалізація виражається в таких
процесах:
- зміцнення зв'язків між найвіддаленішими куточками планети, небувале поширення по всій
планеті ідей та інформації, технологій, культури, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки;
- зростання інтенсивності взаємозв'язків у сфері торгівлі, фінансів, міграції населення в
наслідок розвитку всеосяжних систем транспорту та комунікацій;
- виникнення спільних для світового співтовариства проблем, процес зростання
загальнолюдських інтересів у всіх сферах людського буття, стертя граней між місцевими й
всепланетарними подіями.
Процеси глобалізації інтенсифікувалися після 1945 року. Друга світова війна була глобальною
війною, у яку тією чи іншою мірою були залучені всі континенти. У 1945-му була створена ООН,
виникли могутні наддержавні фінансові установи — Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий
банк. Науково-технічна революція стала впливовим суспільним явищем.
Другий період 1970-их —1990-их років тривав на тлі розвалу радянського блоку, а згодом і
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самого СРСР, завершення «холодної війни». У цей період людство усвідомило наявність глобальних
проблем і здійснило спроби їхнього розв'язання.
З початку XXI ст. розпочався третій період глобалізації: Після атак на США глобального
характеру набула боротьба проти світового тероризму; у 2007 році свідченням глобального характеру
економіки стали спільні дії центробанків провідних держав та початок світової фінансової кризи.

2.2. Глобальні проблеми: сутність, причини виникнення, класифікація,
економічні аспекти, можливості та способи розв'язання.
Глобальні проблеми - це всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за
своїми масштабами і значенням характером, пов'язані з життєвими інтересами народів усіх країн,
становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішені спільними діями всіх країн світу.
За походженням, характером і способом розв'язання глобальні проблеми класифікуються на
декілька видів.
Таблиця 2.1 . Класифікація глобальних проблем
Види глобальних проблем
Глобальні проблеми
Проблеми у сфері взаємодії Надійне
забезпечення
людства
сировиною,
енергією,
природи і суспільства
Продовольством.
Раціональне природокористування і збереження навколишнього
середовища.
Раціональне використання ресурсів Світового океану, мирне
освоєння
космічного
простору.
Утилізація
відходів
життєдіяльності.
Проблеми у сфері суспільних Відвернення світової термоядерної війни і забезпечення
взаємовідносин
Стабільного миру.
Подолання економічної відсталості частини регіонів і країн світу.
Попередження локальних, регіональних та міжнародних
Конфліктів.
Ліквідація наслідків світових та локальних криз. Роззброєння і
конверсія військового виробництва.
Проблеми розвитку людини та Пристосування людини до умов природного і соціального
забезпечення її майбутнього
Середовища, що змінюється під впливом НТР. Подолання
епідемій, тяжких захворювань (серцево-судинних, онкологічних,
СНІДу, наркоманії).
Культурно-моральні проблеми втрати довіри до соціальних
Інститутів, нестабільності сім'ї та послаблення зв'язку поколінь.
Боротьба з міжнародною злочинністю, наркобізнесом,
Тероризмом.
Проблеми демократизації та охорони прав людини.
Глобальні проблеми мають яскраво виражений економічний аспект. Вони суттєво впливають на
структуру і темпи суспільного відтворення, на динаміку економічних процесів, спричиняють пошуки
ефективних форм та методів управління.
Необхідність пошуку шляхів розв'язання глобальних проблем людства породжена тими
реальними загрозами, які виникли перед світовим співтовариством.
Шляхи розв'язання глобальних проблем першої групи:
• - швидкий розвиток і використання основних видів відновлюваної енергії (сонячної, вітрової,
океанічної та гідроенергії річок);
• - структурні зміни у використанні існуючих невідновлюваних видів енергії;
• - розробка усіма країнами світу сукупності конкретних заходів дотримання екологічних
стандартів (чистоти повітря, водних басейнів, раціонального споживання енергії, підвищення
ефективності енергетичних систем);
• - розширення у країнах, що розвиваються, власного сировинно-переробного виробництва;
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- припинення вирубування лісів, особливо тропічних, забезпечення раціонального
лісокористування;
• - формування екологічного світогляду;
• - комплексна розробка законодавства про охорону довкілля, в т.ч. про відходи, проведення
науково-дослідних робіт у цій сфері, поширення передового досвіду щодо збереження природного
середовища, а також підписання договорів та угод, спрямованих на розв'язання зазначених проблем;
• - економія енергетичних та матеріальних ресурсів.
Шляхи розв'язання глобальних проблем другої групи: демілітаризація економіки країн світу
(роззброєння і ліквідація військових галузей виробництва); конверсія військово-промислового
комплексу; ядерне роззброєння, суттєве зменшення військових витрат, подолання міжнаціональних та
внутрішньо національних воєнних конфліктів.
Шляхи розв'язання глобальних проблем третьої групи: ліквідація зубожіння, голоду, хвороб,
безробіття, неграмотності.
Магістральним шляхом подолання глобальних проблем світового господарства є міжнародне
співробітництво між країнами світового співтовариства на основі нових підходів і практичних заходів,
які враховували б цілісність світу, в якому розвивається сучасна цивілізація.
•

2.3. Положення "Порядку денного на 21 століття".
Класифікація процесів впливу на природу; антропогенні проблеми довкілля: використання
природних ресурсів, забруднення, порушення ґрунтів і водних систем; вплив на біоту, людину та
глобальну екосистему Землі.
Глобальна екологічна криза - це сучасний стан стійкого порушення рівноваги між людським
суспільством і Природою, що виявляється в деградації навколишнього природного середовища.
Людські зв'язки - ресурсні, промислові, торгові, політичні, економічні, релігійні, культурні перетворили Землю у єдину соціально-екологічну систему. Тому і екологічна криза характеризується
масштабом усієї планети. Виділимо для аналізу кілька характерних для глобальної кризи ознак.
1. Зміна клімату і загальне потепління на планеті (рис. 2.1) - це найбільш відомий глобальний
ефект технологічної діяльності людської цивілізації. Прийнято вважати, що парниковий ефект
викликаний нагромадженням в атмосфері Землі парникових газів: двоокису вуглецю (СО2), оксидів азоту
і метану (СН4, що утворюються в основному в процесі спалювання органічного палива), а також пари
води. Інфрачервоне (теплове) випромінювання нагрітої Сонцем поверхні Землі не йде в космічний
простір, а поглинається молекулами атмосферних газів, і теплова енергія залишається в атмосфері
Землі. Вперше парниковий ефект відмітив шведський хімік С. Арреніус у 1896 р.
Збільшення в атмосфері
вуглекислого газу

Збільшення парів води

Зміна клімату і
загальне
потепління на
планеті
Збільшення в атмосфері
метану

Парниковий ефект

Рис. 2.1 Глобальні екологічні кризи
Парниковий ефект - це сучасний процес порушення теплового балансу планети з поступовим і
прискореним ростом температури на Землі. Суть парникового ефекту полягає в тому, що водяні пари,
вуглекислота, метан та інші гази, пропускаючи на Землю високочастотне випромінювання Сонця,
затримують теплове випромінювання Землі. У результаті середня температура планети підвищується.
Аналізу ситуації з глобальним потеплінням клімату присвячені сотні робіт, у яких приводяться
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конкретні експериментальні дані по зміні вмісту газів в атмосфері, температури та інших ефектів.
Розрахунки вчених говорять про неминучість парникового ефекту, хоча його наслідки
неоднозначні і дискусійні: підвищення, середньої температури (0,3-0,6 градуса), що сьогодні
спостерігається, хоча і збігається з попередньо обчисленими, але знаходиться в межах природної
мінливості кліматичних характеристик. Якщо ж потеплення усе-таки відбудеться, те його наслідки, як
показують розрахунки, у цілому (для планети) будуть негативними. Головне — зміниться структура
атмосферної циркуляції: вона стане менш активною, зменшиться західний перенос вологи, що приведе
до підвищення рівня посушливості основних житниць планети: аридні зони стануть більш
посушливими (а вологі - більш вологими). Як показують розрахунки, можна чекати, що
продуктивність основних житниць планети — великих степів Євразії, Середземномор'я, кукурудзяного
пояса Північної Америки й інші — можуть скоротитися до 2050 року на 20-25%. На додаток, при цьому
полярні льоди почнуть танути, що приведе до підвищення рівня Світового океану.
Підраховано, що спалювання органічного палива приводить до викиду в атмосферу 27 млрд. т
СО2 за рік. Вміст СО2 в атмосфері, практично незмінний з часів життя неандертальців, виріс за
індустріальний період на 29 %. За 20 000 років від останнього максимального рівня обледеніння до
1765 р. вміст двоокису вуглецю природним шляхом зростав на 0,002 % в рік, за наступні 230 років - на
0,13 % в рік, а в період з 1960 по 1995 р. на 0,36 % в рік. Якщо ми будемо продовжувати в такому ж темпі,
то вже до 2050 р. вміст двоокису вуглецю в атмосфері Землі зросте від сучасного рівня 0,03 % до 0,05 %,
а до кінця XXI століття - до 0,09 %. По оцінці Всесвітньої метеорологічної служби при існуючому рівні
викидів парникових газів приріст середньої температури на планеті складе 1°С за 40 років. З
урахуванням зростання викидів підвищення середньої температури на планеті складе до середини
століття 2 - 3,5 °С, а потім і вище. Результати такого процесу точно не прогнозуються. Передбачається
підвищення рівня Світового океану через танення льодів Арктики й Антарктики на 15 - 95 см із
затопленням щільно населених районів річкових дельт у Західній Європі і Південно-Східній Азії,
зрушення кліматичних поясів, зміна кількості опадів, напрямку вітрів і океанських плинів, включаючи
Гольфстрім, що обігріває північно-західну Європу.
Якщо сценарій розвитку промисловості збережеться, то помітних кліматичних зрушень можна
чекати вже через покоління. Подібна негативна оцінка носить глобальний характер, але для окремих
країн такі кліматичні зміни можуть виявитися і позитивними (наприклад, для Росії і ряду країн
Північної Європи).
Однією з найбільш суттєвих причин потепління клімату вважається збільшення в атмосфері
концентрації основних парникових газів:
•
вуглекислого газу (основні джерела викидів - ТЕС, транспорт, сміттєспалювальні заводи,
металургійні комбінати; продукти дихання всіх живих організмів);
•
метану (його найбільшими постачальниками є болота, рисові поля, шахти, транспорт,
нафтохімічна і нафтодобувна промисловість);
•
пари води (випаровування з відкритих водойм, зокрема, штучних водосховищ).
З метою стабілізації вмісту вуглекислого газу в повітрі більшість країн, членів ООН, підписали
Кіотський протокол, який набрав чинності у лютому 2005 року. Згідно з цим протоколом кожній
країні виділяється певна квота на викиди парникових газів, при перевищенні якої вона зобов'язується
робити компенсаційні виплатити. При цьому створюється ринок торгівлі квотами - країни,
промисловість яких викидає менше парникових газів, можуть продавати частину своїх квот іншим
країнам. Це повинно створити передумови для модернізації виробництва, з одного боку, і для
зменшення викидів парникових газів, з другого.
Варто пам'ятати, що з іншого боку зміни клімату на Землі - це ще й циклічне явище, зумовлене
переважно геологічними процесами і зміною сонячної активності.
2. Руйнування озонового шару Землі - це ще один глобальний ефект. Озоновий шар в
атмосфері - на висотах 7-18 км із підвищеною концентрацією озону О3, що поглинає згубне для живого
ультрафіолетове випромінювання Сонця.
3. Останнім часом в міру посилення технічного оснащення людства помітно активізувалися
планетарні геологічні сили. Участилися могутні землетруси. За першу половину століття було
відзначено 12 землетрусів потужністю понад 7 балів і загинуло 740 тис. чоловік, а в другій половині 24 землетрусу і загинуло більш мільйона чоловік (Китай, 1976 р. - 500 000 жертв; Вірменія, 1988 p.,
загинуло більш 25 000 чоловік; Іран, 1990 р. -40 000 жертв; Індія, 2001 р. - більше 100 000 загиблих).
Середнє число жертв на Землі від циклонів, тайфунів, землетрусів і повеней складало за останні 50
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років XX століття 46 000 чоловік у рік. В останні десятки років землетрусу техногенного характеру
відзначені в несейсмічних районах (Татарстан, Ставропіллі). Збільшується число могутніх цунамі,
тайфунів, катастрофічних розливів рік (розлив р. Лена в 2001 р. був небувалим за часи спостереження і
практично знищив м. Ленек; тільки за липень і серпень 2002 р. катастрофічні повені із сотнями жертв
затопили Краснодарський край у Росії, усю Західну Європу, а також кілька провінцій у Китаї, Чилі,
Майорці; у грудні 2002 р. знову затоплювало Париж, Лондон, інші міста Європи...).
4. Інтенсифікація людської діяльності веде до зміни ландшафтів на всій території планети.
Порушення екосистем біосфери характеризується тим, що на планеті залишилося тільки близько 28
% площі (не вважаючи материкових льодів), не порушеною господарською діяльністю. З 150 млн. км
площі суші під прямим контролем людини знаходиться близько 50 млн. км (агропромислові
комплекси, міста, полігони, комунікації, видобуток копалин і т.д.). Протягом останніх 5 тис. років
людина знищила 60 % світових лісів. Тільки за минулі 40 років Африка втратила 23 % своїх лісів, а
Латинська Америка - 38 %. Усього за період з 1970 по 2002 р. територія лісових масивів на планеті
зменшилася на 12 %.
На планеті йдуть багато інших процесів зміни біосфери:
- опустелювання (середня швидкість - 2600 га/година);
- зневоднювання рік і морів (регулювання греблями тисяч рік у XX столітті привело до утворення
ЗО 000 водойм із загальною площею дзеркала 500 000 км , що збільшило утрати води на випар
приблизно в З рази; наприклад, тільки Асуанське водоймище в Єгипті випаровує води в 5 разів більше,
ніж усі ТЕС і АЕС Средиземноморського басейну; у штаті Техас, США на зрошення полів для гольфа
і заправлення кондиціонерів з ріки Ріо-Гранде забирають у три рази більше води, чим уся Мексика на
питні нестатки; середнє споживання води на особисті нестатки на людину в США складає 600 літрів у
день, а в Африці - тільки 30);
- отруєння ґрунтів, обумовлене «кислотними дощами» (дощові опади, у яких у результаті взаємодії
вологи повітря з оксидами сірки, азоту й інших компонентів викидів показник кислотності РН складає
менш 6,5, що завдає шкоди живим організмам, сприяє закисленню ґрунту), викидами важких
елементів і інших шкідливих речовин (наприклад, один автомобіль викидає в атмосферу в рік 3 кг
свинцю, 93 кг вуглеводнів), а також смітниками, териконами;
- ерозія ґрунтів ( змивання чи здування верхнього шару), втрата ними гумусу (родючий верхній
шар ґрунту), засолення; щорічно 20 млн. га землі втрачають продуктивність у результаті ерозії і
настання пісків.
Відбуваються і менш помітні зміни. Процес еволюції біосфери захоплює й область мінералів,
змінюється склад ґрунту, води і повітря. Еволюція видів привела до створення нової геологічної сили людини, здатної до глобального впливу на біосферу, і його діяльність навіть окрім власного бажання
перетворилася в геологічний процес. Еволюція видів переходить в еволюцію біосфери.
5. "Мальтузіанська проблема". У XXI столітті вона стала значно ширшою, ніж дві сотні років
тому, коли про неї вперше заговорив знаменитий англійський чернець, точніше — пастор
англіканської церкви Томас Мальтус . Зараз мова йде не тільки про вичерпання продовольчих
ресурсів, хоча і тут відбувається безупинне збіднення планети: через непродуману і недисципліновану
діяльність загублена значна частина гумусу ґрунтів (за деякими оцінками, до 30%), а звідси —
зменшення природного потенціалу землеробства.
Для довідки. Населення Землі подвоюється приблизно за 40 років (табл. 2.2).
Соціальні фактори: традиції, релігії і рівень культури визначають, скільки мати дітей, а рівень
економіки - смертність, особливо дитячу. Процес зростання народонаселення відповідає біологічному
правилу максимального продовження життя. Він обмежується тільки соціально-біологічними
факторами обмеження їжі, води, простору, а його інерційність визначається тривалістю життя
багатьох поколінь.
Тому скоротити цей ріст не можуть рішення конгресів (Рим, 1999 p.), програми планування
родини і юридичні закони. Відповідно до розрахунків, протягом цього сторіччя чисельність населення
Землі почне стабілізуватися і складе (модель III, що дає найкраще наближення): у 2020 р. - 8,4 млрд.,
2050 p. - 10,4 млрд., 2100 p. - 12,0 млрд., а в нескінченності - 14 млрд. чол.
Таблиця 2.2. Ріст населення Землі
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Рік нашої
ери

Чисельність
населення, млн.
чол.

Розглянутий
період приросту
населення, років

Швидкість
приросту за період,
млн.

Швидкість
приросту за
період,

-1600000
0,1
2800000
3,6 10-8
3,6 10-5
-35000
1-5
1565000
1,9 10-6
6,3 10-5
-4
-7000
10-15
28000
3,4 10
2,7 10-3
-2000
47
5000
0,0069
0,015
0
100-230
2000
0,059
0,036
1000
275-345
1000
0,145
0,047
1500
440-540
500
0,36
0,073
1800
835-907
300
1,27
0,15
1900
1608-1710
100
7,9
0,48
1920
1811
20
7,6
0,42
1940
2295
20
24,2
1,05
1960
3019
20
36,2
1,2
1980
4450
20
71,6
1,6
2000
6251
20
90,1
1,4
2050
10019
50
75,4
0,75
Прокормити стрімко зростаюче населення непросто, а в найближчій перспективі це зробити
буде просто неможливим, навіть з урахуванням гіпотетичних успіхів агрономічної науки - кількість
населення зростає в геометричній прогресії, а кількість продуктів харчування на душу населення - в
арифметичній. До цього сходяться думки більшості фахівців, хоча є й інші оцінки.
На проблему стрімкого зростання населення накладаються проблеми урбанізації, споживання
наркотиків, забруднення навколишнього середовища - не тільки погіршують умови життя і здоров'я
людей, але й погіршують генофонд людства. Оцінка проблеми урбанізації і появи мегаполісів також
важка і неоднозначна.
6. Забруднення Світового океану - також є ефектом глобального масштабу. Світовий океан найважливіший регулятор процесів у біосфері і джерело біоресурсів. Найбільше гнітюче дія на
біосистеми океану роблять нафтопродукти, що покривають більш 20 % його поверхні. їхня плівка
порушує фотосинтез фітопланктону і приводить до загибелі ікри, отруєнню риб і тварин. У Світовий
океан щорічно попадає за рахунок витоків із судів, їхніх аварій, виносу ріками 12-15 млн. т нафти, що
приводить до сумарного забруднення 150 млн. км із загальної площі океану 361 млн. км.
Відомий мандрівник Тур Хейердал писав: «У 1947 p., коли бальсовий пліт «Кони-Тики»
пройшов 8000 км у Тихому океані, екіпаж на всьому шляху не бачив ніяких слідів людської
діяльності, якщо не вважати розбитого вітрильника на рифі. Океан був чистий і прозорий. І для нас
було дійсним ударом, коли ми в 1969 p., дрейфуючи на папірусному човні «Ра», побачили, до якого
ступеня забруднений Атлантичний океан. Ми обганяли пластикові судини, вироби з нейлону, пляшки,
консервні банки. Але особливо упадав в око мазут. Посередині океану в районі Вест-Індских островів
до самого обрію поверхня моря опоганювали чорні грудки мазуту розмірами від шпилькової голівки
до картоплини. Роком пізніше на тім же маршруті на «Ра-2» з 57 днів дрейфу 43 дня ми виловлювали
мережею грудки мазуту».
З 1969 року пройшло більш 30 років, світовий видобуток і перевезення нафти збільшився в 3,5
рази. Яке зараз забруднення Світового океану?
7. Відбувається зникнення видів і неперервне скорочення біорізноманіття, внаслідок чого
зменшується запас стабільності біосфери, як складної системи. Ця оцінка загальноприйнята і
коментарі тут зайві.
За 2000 років нашої ери зникло 270 видів ссавців і птахів і одна третя частина з них - за минуле
століття (серед них піренейский гірський козел, берберський лев, японський вовк, сумчастий вовк тощо).
З 1970 по 2002 р. біорізноманіття (число видів живих організмів) Світового океану зменшилося на 1/3, а
в прісних водоймах - на 55 %. Поголів'я тигрів на планеті за 100 років упало на 95 %. Кількість чорних
носорогів в Африці з 1970 р. скоротилося з 65000 до 3000. Вважається, що в даний час під погрозою
знищення знаходиться більш трьох чотирьох усіх видів птахів і одна чверть видів ссавців. Але кожен вид
живого зв'язаний з іншими видами. За зникненням виду в екосистемі завжди тягнеться ланцюжок
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перебудов у всій системі, що зафіксовано, зокрема, у законах екологічної кореляції й еволюційноекологічної необоротності, а також у п'ятому «залізному» законі охорони природи П.Р. Зрліха:
в екосистемі усі види живого й абіотичні екологічні компоненти функціонально
відповідають один одному. Випадання одного елемента системи неминуче веде до виключення всіх тісно
зв'язаних з цим елементом інших частин системи і функціональній зміні цілого.
екосистема, що втратила частину своїх елементів чи змінилася в результаті дисбалансу
екологічних компонентів, не може повернутися до первісного свого стану.
розмаїтість і естетичність живих форм є наслідком досконалості організації біосфери, і
тому насильницьке знищення видів веде до руйнування основ існування людства.
Таким чином, у даний час у біосфері реально виявлені й обмірювані істотні зміни її стаціонарного
стану, що свідчать про порушення екосистемних зв'язків; результуючі зміни в біосфері звичайно
складають від десятків відсотків до десятків разів, і йде прискорений розвиток процесів руйнування.
Не менш трагічні наслідки очікують людство у зв'язку з вичерпанням запасів вуглецевого
палива, ряду металів і т.д. Іншими словами — невідповідність потреб роду людського можливостям
планети задовольнити ці потреби ставить під загрозу саме існування людини, як біологічного виду.
Тим більше, якщо уявити всю майбутню гостроту боротьби за ресурси, яка без прийняття
превентивних заходів, неминуча.
Але найбільш небезпечним і трагічним для людини може виявитися втрата стабільності біосфери
(порушення споконвічного ходу подій), можливість переходу біосфери в деякий новий стан, у якому
її параметри виключать можливість існування людини. Ця небезпека ще погано усвідомлюється всіма
людьми, у тому числі й вченими.
На початку 80-х років в СРСР провели серію комп'ютерних експериментів (під керівництвом
академіка М.М. Мойсеєва), які показали можливі перебудови біосфери під дією різких і сильних
впливів людини, наприклад у результаті великомасштабної ядерної війни і супутніх пожеж.
Демонстрація моделей і кінцевий стан біосфери (деякий новий стан квазирівноваги), у якому вона
знову почне жити після катастрофи, зробила шокове враження на суспільство. Це питання носить
зовсім принциповий характер, оскільки дозволяє у якійсь мірі прояснити, у які нові стани може
перейти біосфера, що явно утрачає свою стабільність.
Виявилося, що кінцевий стан біосфери, що установиться після катастрофи, буде якісно
відрізнятися від сучасного — біосфера не повернеться у свій вихідний стан , що не буде придатним
для життя людини.
Хоча експерименти на таких моделях дуже недосконалі, вони показують загальну тенденцію і
дають підставу припускати, що якщо сьогодні не прийняти спеціальних мір, не змінити характер
нашої цивілізації, (тобто систем цінностей, що визначають діяльність людей), те стабільність, що
втрачає, біосфера, навіть без шокових впливів людини, перейде в стан, непридатний для його життя.
На жаль, перевірити цю гіпотезу і знайти припустимі границі спонтанних впливів на біосферу, що
зберігає її параметри в границях, що допускають існування людини, поки не удалося.
Необхідно підкреслити, що втрату стабільності біосфери не можна ототожнювати з екологічною
кризою - кризу можна пережити, знайти з неї вихід, а повернення біосфери після втрати стабільності
в стан, придатний для життя людини, буде неможливо! От чому ця особливість взаємодії Природи і
суспільства має надзвичайні потенційні небезпеки. Поки що ця небезпека потенційна, її не видно не
тільки обивателю (забруднення річок чи зникнення лісів), але і малозрозуміла багатьом дослідникам,
що спеціально не займалися проблемами самоорганізації складних відкритих систем (екологічних
систем), далеких від термодинамічної рівноваги.
Однак проведені комп'ютерні експерименти і безперервно зростаюча могутність цивілізації
змушують поставитися до цієї проблеми з усією серйозністю.
Гіпотезу про зменшення запасу стабільності біосфери і наближенні її стану до меж нестійкості
підтверджують такі міркування. Відомо, що вуглекислота є основним їжею для рослинного світу.
Протягом XX століття концентрація вуглекислоти в атмосфері зросла більш ніж на 20%. У нормальних
умовах це повинно було б привести до помітного збільшення загального об'єму фітомаси. Однак цього
не відбулося. Остання обставина вказує на те, що компенсаційні механізми біоти стали слабшати, а
може їх уже недостатньо для компенсації антропогенних збурень.
Радянські і американські розрахунки показали, що після великомасштабної ядерної війни
біосфера перейде в деякий новий стан, що одержав назву "ядерної зими" і "ядерної ночі". У цьому
стані розподіл температур, рівень радіації і ряд інших характеристик виключать можливість існування
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людини й інших вищих тварин.
У 1992 році в Ріо-де-Жанейро на рівні глав урядів був скликаний Міжнародний екологічний
конгрес. Його скликання знаменне само по собі - був найважливіший крок до загального перегляду
основ нашої цивілізації, до народження майбутньої загальпланетарної стратегії розвитку людства. Цей
самміт очікувала вся наукова громадськість планети, усі ті, хто займався енвайроментальними
(екологічними) проблемами.
Головним документом, що було прийнято в Ріо, був "Порядок денний на 21 століття" (Agenda
XXI), який містив три головних документи: Конвенцію про збереження біорізноманіття, концепцію
сталого розвитку суспільства і конвенцію про зміни клімату.
Такий конгрес був не тільки необхідний, але і вже суттєво запізнився. Однак конгрес не
виправдав очікувань вчених; він не зміг піднятися на достатньо високий науковий рівень. І, що ще
більш важливо, він не ризикнув глянути правді в очі: уявлення сучасних політиків ще виявилися
скутим традиційними трафаретами. Відмовитися від них не дозволили чисто меркантильні і політичні
інтереси представників найбільш розвинених країн, насамперед США, головного споживача ресурсів і
забруднювача планети, країни, для якої зміна сучасних цивілізаційних парадигм було б особливо
важкою.

2.4. Науково-технічні причини глобальної екологічної кризи
Основна причина деградації біосфери - надмірне вилучення живих і мінеральних ресурсів
планети і її отруєння техногенними відходами людської діяльності.
Але ці причини є вторинними. А чому відбувається надмірне вилучення продуктів і отруєння
навколишнього середовища? У відомій літературі не проводиться детальний аналіз проблеми і
фактично як причину розглядається ріст населення Землі і його науково-технічної моці. Це породжує
ілюзію, що всесвітній уряд, розумне керування господарством, утворення і релігія зможуть запобігти
розвитку кризи. Нам доведеться розвіяти ці омани. Причин екологічної кризи більше, їх можна
розділити на три групи: науково-технічні, біолого-психологічі і соціально-політичні. Розглянемо
докладніше ці причини і можливість їхнього подолання для зм'якшення наслідків кризи.
Науково-технічна революція, що почалася наприкінці XIX століття могутнім ростом
промисловості і науки, багаторазово збільшила продуктивність праці, що привело до розширення
споживання товарів і росту добробуту значної частини населення Землі, але одночасно стало причиною
непропорційного росту відходів і помітного виснаження ресурсів. Так науково-технічний прогрес сам
став причиною глобальної екологічної кризи. Серед науково-технічних причин загальної кризи і його
складових розглянемо ресурсний, надвиробництва відходів і енергетичний.
Ресурсна криза. Життєво необхідні людству ресурси - це вода і продовольство. Про недолік
продовольства в XX столітті говорять факти загибелі від голоду в Росії 5 млн. чол. у 1921-1922 р. і 3,5
-7 млн. чіл. у 1930-1933 p., ЗО млн. чол. у Китаї (1984-1985 p.), приблизно 3,6 млн. дітей у рік у країнах
Африки. Розвиток агротехніки в 60-х роках минулого століття дозволило в основному забезпечити
продуктами харчування населення, що раніше голодувало, Китаю, Індії, В'єтнаму й інших країн. З 1980
по 1999 р. виробництво зерна на душу населення у світі складало 300-340 кг/рік, але з тенденцією до
зниження. Про неможливість уже в даний час забезпечити раціональним харчуванням усе населення
Землі свідчать розрахунки: якби всі сільськогосподарські угіддя планети (4,8 млрд. га) знаходилися в
таких благодатних кліматичних умовах, як у США (0,38 млрд. га), і оброблювались за технологіями
США, то для споживання продукції по нормах США її вистачило б для 4,8 млрд. чіл., тобто тільки для
70 % населення Землі.
Наростання проблем з питною водою у світі підтверджується фактами виснаження підземних
водоносних обріїв (Центральний і Північно-Західний регіони Росії, Казахстан, Європа, Середній Захід
США), «водяними конфліктами» між країнами (90 % водяних запасів Йорданії використовує Ізраїль;
виникають суперечки прикордонних країн про використання вод Тигру й Ефрата, Гангу, Меконгу,
Нілу). Ростуть енергетичні витрати на опріснення морської води і транспортування води на великі
відстані (канали: Іртиш - Караганда, Каховка - Крим; транспортування айсбергів з Антарктиди на
Середній Схід і т.д.), а також на очищення Для питних цілей забруднених промисловими стоками
річкових вод. По опублікованим у 2002 р. даним ООН на планеті 2,5 млрд. людина страждає від
недостачі питної води.
Незважаючи на наростаючі складності і ріст витрат на виробництво, ресурсами їжі і води можна
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забезпечувати зростаюче по чисельності населення Землі ще приблизно 20-30 років. Проблема їхнього
дефіциту є менш гострою, у порівнянні з проблемою порушення біосферних взаємозв'язків.
Як єдина і найскладніша система за участю живих організмів, біосфера «підкоряється»
приведеним вище екологічним правилам «одного і десяти відсотків», що є наслідком закону Р.
Ліндемана і підтверджені спостереженнями за біосистемами різного типу. Отже, біосфера може
зберігати стійкість при вилученні приблизно до 1 % чистої первинної її продукції. Яка реальна частка
вилучення продукції біосфери людством?
Розрахунки В.Б. Горшкова показали, що виробництво біомаси у всій біосфері в енергетичному
еквіваленті відповідає потужності 74 ТВт (74-10 Вт), а людина забирає у свій антропогенний канал
використання біопродукції понад 16 ТВт, тобто 20 %. Це означає, що по вилученню продукції з
біосфери вже значно перевищений граничний поріг її руйнування. При цьому справа не тільки в тім,
що вилучається висока частка виробленої продукції. Вилучення біопродукції з природного кругообігу
речовин руйнує системні зв'язки в ланцюжках "продуценти - консументи - редуценти" і збіднює
видовий склад природних біоценозів. Відбувається руйнування системних зв'язків.
Таким чином, одна з причин і складових біосферної кризи полягає в значному перевищенні
(приблизно десятикратному) припустимого для підтримки стабільного стану біосистем рівня
споживання людством продукції біосфери.
Ресурсна криза поширюється також і на мінеральні ресурси, що забезпечують в основному
соціальні потреби суспільства. Протягом останнього століття було добуто мінеральних ресурсів у 10
разів більше, ніж за всю попередню історію людства. Ми ввійшли в період, коли ресурси Землі вже
недостатні, щоб забезпечити прийнятний життєвий рівень усьому населенню. Оцінки запасів різних
викопних ресурсів залежать від вартості витрат на їхній видобуток і відрізняються по різним
розрахунковим даним. Але розходження ці на десятки років не принципові.
«Усі ресурси Землі кінцеві» - один із законів екології, що підтверджує невідворотність їхнього
вичерпання. Уже сьогодні відчувається нестача платини, золота, цинку і свинцю, а більшості інших,
важливих для людства ресурсів, вистачить тільки на 50 -150 років (табл. 2.3).
Таблиця 2.3. Оцінка термінів виснаження викопних ресурсів (розрахунки «Римського клуба»)
Викопні
ресурси

Глобальні запаси *,
млрд. Т

Ймовірний щорічний
приріст видобутку, %

Розрахунковий час
вичерпання, років

Залізо
100
1.8
173
Хром
0.17
2.6
154
Вугілля
5000
4,1
150
Свинець
0.1
2.0
64
Алюміній
1.2
6.4
55
Нафта
450
4,0
50
Природний
220
4,7
49
Мідь
0,3
4,6
48
Уран, торий
0,0025**
1,0
7000***
* Передбачався оптимістичний прогноз, що розвідані запаси зростуть у найближчі десятиліття в 5 разів.
** Наведено запаси дешевого ядерного палива – менш 80 $ за 1 кг.
***3апаси ядерного палива можуть реально забезпечити енергією людство на сторіччя унаслідок
високого енергетичного еквівалента урану і за умови використання вже розробленої технології
виділення і «спалювання» плутонію в реакторах на швидких нейтронах (наприклад, реактор БН-600 на
Білоярської АЕС ефективно і безпечно експлуатується з 1980 p.).
При аналізі ситуації варто враховувати неминуче значне подорожчання зникаючих ресурсів, що
добуваються усе глибше від поверхні і далі від джерел споживання. Наприклад, для підтримки
необхідного в Росії рівня нафтовидобутку в 2000 р. було потрібно 2,2 млрд. $, у 2005 р. буде потрібно
– 7 млрд., а в 2020 р. – 43 млрд. $. Тенденція значного росту цін на нафту і газ у найближчі десятиліття
очевидна, а розмови про їхнє зниження – це відображення короткочасних кон’юнктурних політикоекономічних ігор. Якби ціни на нафту, установлювані світовими біржами, враховували виснаження
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ресурсів, необхідність витрат на часткове відшкодування їхнього виснаження, на реабілітацію
територій і інші екологічні фактори, то вони були б значно вище. Але ціни встановлюють банки і
корпорації, для яких є тільки сьогоднішні інтереси.
На жаль, незважаючи на очевидність неминучості вичерпання мінеральних ресурсів, у
суспільній свідомості залишається віра в їхню нескінченність чи у можливість заміни. Гіпотези
оптимістів: «у техніці і технологіях є нескінченний резерв з виробництва нових ресурсів»
спростовуються законами природи і досвідом розвитку технологій. Надії на швидку заміну викопних
матеріалів штучними не дуже реальні, тому що досвід промислового розвитку показує, що від
винаходу нової технології до повномасштабного промислового виробництва проходять десятки років.
Наприклад, для розвитку ядерної енергетики до помітного рівня енерговиробництва треба було майже
піввіку, а енергія термоядерного синтезу освоюється вже більш 50 років, і при цьому позитивний
результат у найближчі десятки років як і раніше не реальний.
Мінеральні ресурси для людства як системи аналогічні харчовим ресурсам для видів живого. Їхня
переексплуатація приведе до їх недоліку і, отже, до руйнування якихось галузей промисловості і
відповідних внутрішньо системних взаємозв’язків. Тому варто враховувати закон збереження
екосистем:
* «Експлуатація природних ресурсів і перетворення природних систем не повинні
виводити екосистеми за межі, при яких неможлива нормальна життєдіяльність біологічних
видів».
Таким чином, зберегти ресурси Землі, що виснажуються, неможливо, а майже одночасне
їхнє вичерпання в XXI столітті робить ресурсну кризу системною.
Криза надвиробництва промислових відходів. Ріст видобутку викопних ресурсів і
промисловості по їхній переробці супроводжувався багаторазовим збільшенням кількості відходів.
Промислові відходи -основний продукт діяльності людства. Щорічно на планеті добувається більш
120 млрд. Т копалин, але в кінцеву продукцію в довгому ланцюжку виробництв із них переробляється
приблизно 7,5 % . На кожну людину, що живе на планеті, промисловістю виробляється 20 т відходів
щорічно. У результаті нагромадження відходів порушуються величезні ділянки поверхні суші,
витісняються зі своїх екологічних ніш види рослин і тварин, наростає забруднення середовища їх
мешкання.
Ніякого іншого джерела, крім біосфери і її ресурсів, для підтримки життя не існує. Рівновага в
біосфері завжди підтримувалося системно погодженим синтезом і розкладанням речовин ланцюжком
організмів «продуценти – консументи – редуценти». Але людина взяла на себе тільки функцію синтезу
– виробництва товарів. Природа виявилася нездатної виконувати функцію розкладання викидів
підприємств, що зросли в тисячі разів, а також що не піддаються розкладанню в природних системах
нових речовин і ксенобіотиків (шкідливі для живої речовини). Наприклад, промисловість США робить
понад 50000 найменувань хімічних речовин, винайдених людьми (пестициди, харчові добавки,
косметика, добрива й інші), але зведення про шкідливість маються тільки для 5 – 25 % з них.
У першу десятку по масовій частці у відходах (класифікація ЮНЕСКО) входять: вуглекислий
газ, оксид вуглецю, сірчистий ангідрид, оксиди азоту, фосфати, ртуть, свинець, нафтопродукти,
пестициди, радіонукліди (останні, на мою думку, внесені через непорозуміння, унаслідок їхній
надзвичайно низьких обсягів і за традицією залякування тим, що погано зрозуміло людям з низьким
рівнем утворення). До особливого виду відходів людської діяльності варто віднести електромагнітні
й акустичні полючи (іонізуючі випромінювання, широкий діапазон радіохвиль, шум, інфра- та
ультразвук). Їхня потужність і вплив на людей протягом останнього сторіччя зросли в сотні тисяч
разів.
Планета і суспільство реальне вступили в нову стадію свого розвитку. Згадаємо, що в 30-х роках
минулого століття В.И. Вернадський першим помітив, що «людство перетворюється в основну
геологоутворюючу силу планети». Гори відвалів «порожніх» порід, з яких використаний усього якийнебудь один мінерал (залізо, калій, уран, вугілля і т.п.), - це дійсно плід людської діяльності –
гороутворення.
Інша сторона проблеми – відходи органічного походження. Ще піввіку назад В.А. Ковда показав
у результаті розрахунків, що людство робить їх у 2000 разів інтенсивніше всієї іншої біосфери. Ці
продукти біосфери виявляються похованими на чи смітниках переміщаються з місця утворення в іншу
область простору, але в будь-якому випадку вони виявляються виключеними з природного кругообігу
речовин. Усі відходи виробничої діяльності підкоряються загальному правилу непереборності
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відходів:
«Відходи будь-якого виробництва і виникаючі побічні ефекти непереборні: вони можуть бути
лише переведені з однієї фізико-хімічної форми в іншу чи переміщені в просторі».
Таким чином, безупинно збільшуючи видобуток природних ресурсів, людство десятикратно
збільшує виробництво відходів, що отруюють його середовище мешкання.
Енерго-екологічна криза. Ріст добробуту населення в багатьох країнах, забезпечений
багаторазовим ростом споживаних ресурсів планети, відповідно до правила Б. Коммонера «ніщо не
дається даром» зажадав значного розширення ресурсної бази людства і росту енергетичних
потужностей. Виявлено історичну закономірність, відповідно до якої сумарне споживання енергії на
Землі зростає пропорційно квадрату чисельності населення. Населення Землі в 1960 – 2000 р.
збільшилося більш ніж у 2 рази і досягло 6,25 млрд. Чіл., отже, потужність енергетики за ці роки
виросла в 4 рази. З 1850 р. по 1990 р. світове виробництво енергії виросло в 17 разів, а в останні роки
воно подвоювалося кожні 10 років. В даний час середнє значення потужності споживаної енергії на
одну людину планети складає 2,5 кВт (в основному промислове споживання).
Мається істотне розходження в споживанні енергії між бідними і багатими країнами.
Енергоспоживання усіх видів палива складає в Північній Америці 8,1 т (1 т = 4,2-1010 Дж), а в Африці
– 0,45 т нафтового еквівалента на одну людину, чи в одиницях потужності: у Північній Америці – 11,
а в Африці – 0,6 квт/чол. Природне прагнення країн Азії й Африки до підвищення свого життєвого
рівня, а також такі фактори, як ріст населення Землі, недостача енергетичних потужностей для
забезпечення промислових і комунальних нестатків у Росії, на Євро-Азіатському просторі й у багатьох
інших регіонах, марнотратне використання енергії в США й інших розвитих країнах – от причини, по
яких досягнутий рівень енерговиробництва не може бути знижений, а буде мати тенденцію до росту.
Розрахунки вартості енергоносіїв показують, що в даний час світовою енергетикою щорічно
спалюються не поновлювані ресурси Землі на суму більш 6 трильйонів доларів. Незважаючи на цю
величезну цифру, Світова енергетична рада (WEC) і Міжнародний інститут прикладних системних
досліджень (NASA) прогнозують, що до 2020 р. споживання енергії у світі зросте не менш чим у 1,5
рази. Абсолютний приріст антропогенної потужності енергетики приблизно за 20 років буде більше,
ніж за весь XX століття!
«Як забезпечити енергією промисловість, транспорт і побутові потреби в найближчі
десятиліття?» - обговорюють енергетики. «Як збільшити видобуток нафти і газу?» - думають банкіри,
геологи і технологи. «Як зменшити викиди в атмосферу вуглекислого газу, і які види енергетики менш
екологічно шкідливі?»- сперечаються екологи і «зелені». Псевдоекологи говорять про широке
використання енергії вітру і Сонця, не з огляду при цьому на шкідливі фактори впливу цих
енергетичних циклів (наприклад, інфразвук, вироблений вітроустановками, негативно впливає на
життєві функції організмів, а виробництво фотоелементів для сонячних батарей проходить через стадії
з високою хімічною шкідливістю), мінливість виробництва і високу вартість у порівнянні з іншими
джерелами енергії. Існує досить розвинута ядерна енергетика, здатна на багато сотень років
забезпечити людство енергією, але її широке використання обмежується суспільною думкою про
підвищену небезпеку. Тому вже через 15-25 років енергетична криза стане катастрофічною.
Вироблення єдиної політики в питанні про розвиток енергетики і вибір екологічно оптимальних
її видів – надзвичайно важлива проблема, але її обговорення виходить за рамки даної роботи.
Важливіше зрозуміти і планувати дії відповідно до тези, що людство уже в даний час значно
перевищило припустимий для біосфери поріг вироблення енергії. Подальший приріст енергетичних
потужностей у планетарному масштабі неприпустимий. Про це попереджав Н.Ф. Реймерс: «Не
ресурси палива й інших джерел енергії, а припустимі межі енерговиробництва обмежують науковотехнічну революцію сучасного типу».
Для підтвердження цієї тези розглянемо факти і порівняємо загальна кількість енергії,
вироблюваної людством, з її виробництвом біосферою. За даними роботи біомаса планети складає
8344 млрд. Т чи в перерахуванні на суху речовину -1,36-10 кг. Протягом року 1 кг біомаси рослин
(суха речовина) у процесі фотосинтезу ефективно поглинає 5,4 МДж сонячної енергії. У паралельно
йде процесі подиху рослин вивільняється для фізіологічних нестатків і розсіюється у виді теплоти 3,6
МДж/кг. Отже, сумарне енерговиділення біосфери складає 4,9-10 Дж, а загальна потужність біосфери
без обліку росту біомаси складає 155 ТВт (155*1012Ут).
Виконана оцінка, мабуть, занижена, тому що вона не враховує енерговиділення в атмосферу
металургійного і хімічного виробництв, газових смолоскипів, лісових пожеж (наприклад, у Сибіру і на
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Далекому Сході Росії – 0,01 – 0,02 Твт), печей у будинках, запусків ракет, воєн і інших результатів
людської діяльності, зокрема, тільки біологічне виділення енергії всім людством складає приблизно
0,3 Твт. Результати виконаної оцінки представлені в таблиці 2.4.
Параметр

Таблиця 2.4. Порівняння енергетичної потужності біо- і техносфер
Значення

Біосфера
Загальна біомаса планети млрд. т

8344

«Суха речовина» біомаси, кг
Поглинання сонячної енергії біомасою рослин в процесі

1.36-1015
5.4

Вивільнення енергії (у виді теплоти) у процесі подиху
Енеоговилілення біосфеои. Лж
Потужність біосфери (без приросту біомаси). ТВт
Техносфера

3,6
4.9-10 21
155

Потужність світової енергетики, ТВт:
спожитої до кінця століття

14 + 3
24-37

Добавка до енергії, виділюваною всією біосферою Землі, %: 15-24 Більше 20
Таким чином, антропогенне тепловиділення складає більш 20 % від виробництва енергії всією
біосферою, що значиме перевищує значення порога руйнування біосферних зв'язків, що за різними
оцінками може складати від 0,1 до 10 %. Перевищення будь-якою біологічною системою граничного
значення вилучення продукту із системи більш високого чи рівня викиду в неї такої ж кількості відходів
своєї життєдіяльності виводить систему за границі можливості стабілізації середовища, і вона вступає в
стадію руйнування. Цей висновок випливає з закону «енергетичної провідності»:
«Потік енергії, речовини й інформації в системі повинен бути наскрізним, об'єднуючим її».
Імовірно, саме дисбаланс енергетичних потоків є безпосередньою причиною глобального
потеплення клімату. Навіть незначне потеплення води у Світовому океані приводить до підвищення
випаровування, а пари води відносяться до парникових газів. Звичайні значення вологості повітря 70 - 90
% у десятки разів Перевищують вміст вуглекислого газу в атмосфері, і тому Саме пари води, імовірно,
варто вважати основним компонентом парникових газів. Тому обмеження промислових викидів
парникових газів, якого вимагають світові конференції по захисту навколишнього середовища, навряд
чи зможе якось сповільнити розвиток парникового ефекту на планеті, а витрати мільярдів доларів на
їхнє зниження не тільки марні, але і шкідливі.
Слід зазначити, що в екологічній літературі цифра валового виробництва енергії людством часто
порівнюється з потоком сонячної енергії, що падає на верхню границю атмосфери, що дає 0,02 % . У
результаті автори роблять заспокійливий висновок про малість добавки енерговиробництва людства на
планетарні процеси. У дійсності таке зіставлення неправомірно, тому що, розглядаючи проблему
стійкості і виживання біосистем, ми повинні аналізувати взаємозв'язки в біоценозах і біосфері, а не
планетарні. Людство ще не досягло рівня помітного втручання в енергетичні потоки Сонячної
системи. При цьому людство вже значно перевищило припустимі правилами екології енергопотоки в
біосфері. Планета Земля не загине від надвиробництва енергії людством, але біосферні взаємозв'язки
будуть зруйновані, біосфера буде революційно перебудована з вимиранням одних видів і завоюванням
визначальних висот іншими видами.
Для припинення розвитку екологічної кризи необхідно скоротити виробництво енергії на планеті в
10-20 разів, що, звичайно ж, неможливо. Тому надії зупинити триваючі протягом десятків років
глобальні термодинамічні процеси в біосфері Землі нереальні.
Таким чином, людство уже в даний час перевищило припустимий для біосфери поріг
вироблення енергії. Людський вид для збереження своєї екологічної ніші повинний був уже
давно переглянути свою технократичну енергетичну політику. Подальший приріст
енергетичних потужностей у планетарному масштабі неприпустимий.
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2.5. Глобалізаційні процеси та їх вплив на соціально-економічний
розвиток України.
Поглиблення глобалізаційних процесів у всіх сферах суспільно-економічного життя породжує
якісно нові виклики національним державам. Це вимагає адаптації їхніх економік до світових
трансформаційних процесів через формулювання відповідей на глобальні виклики та розробку
механізму ефективної інтеграції у світове господарство.
Держава, як гарант економічної самодостатності України, зобов'язана: створити належні умови
для розвитку та зміцнення національного капіталу; забезпечити контроль над національними
природними ресурсами, діяльністю міжнародних монополій у стратегічних сферах економіки,
збереженням довкілля, за фінансовими, інформаційними потоками та науково-технологічним
обміном; взяти на себе повну відповідальність за енергетичну безпеку країни та захист її
національного людського ресурсу.
Серйозними викликами для нашої держави є наступні.
1. Нинішній світовий інституційний порядок (глобальна інституційна система, репрезентована
міжнародними організаціями) сприяє зростанню соціально-економічних асиметрій глобального
розвитку та поглиблює суперечності між розвинутим центром і периферією світового господарства.
2.Загрози техноглобалізму: з одного боку, цей процес супроводжується фантастичним злетом
інноваційних технологій та інтенсивним міждержавним науково-технологічним обміном, а з другого
- підриває техніко-технологічну безпеку країн, оскільки національні держави втрачають ефективний
контроль за власним науково-технічним потенціалом, який гарантує стабільність промислового
розвитку країн і їх незалежність від непередбачуваних зовнішніх чинників.
Україна, як і будь-яка розвинута держава, не може існувати в технологічному вакуумі і повинна
якнайефективніше розвивати власну науково-технологічну індустрію, використовуючи кращі світові
надбання. Конкретними запобіжними заходами щодо гарантування національної технікотехнологічної безпеки мають бути такі:
- виокремлення в якості національного пріоритету сектору інноваційного виробництва зі
всебічною державною підтримкою його розвитку (біотехнології, нанотехнології та інформаційні
технології);
- на основі національних конкурентних переваг за окремими напрямками технологічного
прогресу (ракетно-космічна техніка, авіація, нові конструкції газових турбін, порошкова металургія,
зварювальні та композиційні матеріали, фармацевтична й електронна промисловість, загальне
машинобудування) добиватися секторального лідерства у світовому виробництві;
- розробка конкретних механізмів адаптації України до глобальних процесів технологічної
інтеграції як важливого каталізатора розвитку Національної інноваційної системи, яка потребує
остаточного свого оформлення. Використовуючи різноманітні форми міжнародного науковотехнічного і технологічного співробітництва (технопарки, "силіконові долини", спільні науковотехнічні проекти і програми, міжнародні стратегічні альянси), Україна може вийти на світові ринки
високотехнологічної продукції і закріпитися на них;
- особливої ваги набуває технологічне прогнозування, яке базується на досконалій науковій
основі й ефективному інструментарії, котрий дозволяє передбачити технологічні зміни, що чекають
людство через 20-30 років, зокрема, в інформаційному секторі як ядрі техноглобалізму.
3. За умов глобалізації світогосподарських зв'язків сфера фінансів, як наймобільніша ланка
суспільного відтворення, набуває зростаючої самодостатності і незалежності від впливу окремих
держав та їх макроекономічної політики. Вона спроможна самостійно визначати параметри
глобальних фінансових агрегатів і забезпечувати собі одержання надприбутків, ігноруючи інтереси
національних економік.
Функціонування України у відкритому глобальному середовищі наражає її національну
економіку на цілу низку серйозних викликів фінансового глобалізму. Не маючи жодних важелів
впливу на сферу міжнародних фінансів, наша держава може лише пристосовуватися до коливань
світової фінансової кон'юнктури, обумовлених діями світових фінансових центрів.
Виклики фінансового глобалізму: високий рівень доларизації української економіки; загроза
надмірного нагромадження зовнішніх активів і зобов'язань країни, зростання масштабів тіньового
відпливу національного капіталу за кордон, експансію глобального спекулятивного капіталу.
Унаслідок цього існує цілком реальна загроза деформації відтворювального процесу в рамках
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національної економіки України, обмеження можливості підтримувати рівноважний стан економіки
засобами грошово-кредитної та валютно-курсової політики, а також втрати нашою державою
економічного суверенітету з причин боргової залежності та фінансового підпорядкування іншим
країнам світу.
4. Глобальним викликом українській економіці, який дедалі більше стримуватиме її розвиток у
майбутньому, є дефіцит паливно-енергетичних ресурсів.
5. Глобальним викликом є інформаційна революція з її тотальним впливом на всі сфери
суспільного життя. Разом з позитивними моментами інформаційна ера несе з собою зростання
технологічного безробіття, знищення певних робочих місць і навіть професій через автоматизацію та
механізацію, що є найнебезпечнішим соціальним наслідком загальносвітової інформаційної
революції.
Україна має дбати про ефективну систему надійного захисту свого національного
інформаційного простору від негативного впливу тих інформаційних потоків, які підривають її
національні устої, пропагують війну, насилля та жорстокість, розпалюють расову, національну та
релігійну ворожнечу, посягають на права і свободи людини і суспільства, деформують свідомість
громадян, цілеспрямовано ведуть антиукраїнську пропаганду. Важливим аспектом інформаційної
безпеки є недопущення несанкціонованого доступу до інформації, втрати, знищення, порушення
цілісності, модифікації даних в інформаційних системах, перехоплення інформації та ін.
6. Глобалізація кидає виклик не тільки політичній та економічній незалежності націй, але й
людському компоненту їх конкурентоспроможності. З цієї причини досягнення кадрової незалежності
в межах нового технологічного способу виробництва є найскладнішою проблемою. Адже за умов
глобалізації розвинуті країни та ТНК стають потужними центрами залучення найосвіченіших,
професійно підготовлених кадрів з усього світу, "знекровлюючи" трудовий потенціал багатьох країн
у його найбільш кваліфікованій частині.
Масові еміграційні потоки з менш розвинутих у більш розвинуті країни світу, у тому числі
відплив інтелекту, мають своїми довгостроковими наслідками консервацію у слабких в економічному
плані країнах технологічної відсталості у зв'язку з невідтворюваністю у масовому масштабі
національного інтелектуального ресурсу.
Україна за роки незалежності втратила значну частину людського капіталу через закриття
багатьох наукових шкіл, звуження сфер використання кваліфікованої праці, закриття
високотехнологічних виробництв, деформаційні процеси в освітній сфері та на вітчизняному ринку
праці, а також еміграцію наукових та інженерних кадрів. Кризові явища охопили не тільки кадровий
корпус та наукову еліту нашої держави, але й генофонд української нації.
7. Існує нагальна необхідність у реалізації комплексу заходів щодо забезпечення надійної
системи екологічної безпеки в країні.
На сьогодні глобального характеру набули проблеми зміни клімату, руйнування озонового шару
Землі, зміни флори і фауни в окремих регіонах планети, вирубування тропічних лісів, опустелювання,
транскордонного забруднення води й атмосферного повітря, стихійних природних лих, збереження
біологічного різноманіття та природної спадщини людства. Крім того, високі темпи зростання
чисельності населення Землі загрожують вичерпуванням непоновлюваних природних ресурсів як в
окремих регіонах, так і в глобальному вимірі загалом.
Конструктивне розв'язання глобальної екологічної проблеми можливе лише на основі
оптимізації людської діяльності у напрямі її гармонізації з законами існування навколишнього
середовища, коли економічна та соціальна складові розвитку людської цивілізації будуть доповнені
екологічним компонентом, який передбачає провідну роль людини в налагодженні гармонії з
навколишнім середовищем.
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Конспект лекції № 3
ТЕМА 3. РОЛЬ ООН У ВИЗНАЧЕННІ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: Розібрати поняття глобалізація, охарактеризувати її ефекти, наслідки,
охарактеризувати основні глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи подолання.
А також вплив цих процесів на соціально-економічний розвиток України.
Ключові поняття та терміни
•

ООН

•

глобальні проблеми

•

Ріо-92

•

Agenda 21

•

Цілі розвитку тисячоліття

•

концепція

•

стратегія

•

план виконання рішень
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

3.1. Система Організації Об’єднаних Націй
Однією з найвпливовіших організацій, яка може координувати дії, спрямовані на вирішення
глобальних проблем у масштабі світової спільноти, є Організація Об’єднаних Націй (ООН).
ООН – універсальна та найбільш представницька організація. Станом на 2010 рік вона об’єднує
192 країни. Тому ООН сьогодні має найкращі можливості для узгодження та спрямування дій
практично всіх країн світу на подолання глобальних проблем та перехід до сталого розвитку.
«Об’єднані Нації» − ця назва вперше була використана у Декларації об’єднаних націй від 1 січня
1942 р., коли представники 26 держав зобов’язалися від імені своїх урядів довести до повної перемоги
спільну боротьбу проти країн, що розв’язали Другу світову війну. Статут ООН був прийнятий на
конференції Об’єднаних націй (Сан-Франциско, США) у червні 1945 р. і вступив у дію 26 жовтня 1945
р. після його ратифікації СРСР, Китаєм, Великобританією, США та Францією (тобто провідними
державами, які стали постійними членами Ради безпеки ООН). Цей день вважається офіційною датою
створення ООН і щорічно відзначається як День ООН.
Організацію було створено як інструмент глобальної колективної безпеки для попередження
збройних конфліктів, недопущення або придушення будь-якої агресії. Сьогодні, крім питань
військово-політичної безпеки, вона займається вирішенням проблем соціального, економічного
розвитку, захистом довкілля, проблемами біженців, гуманітарної допомоги тощо.
За Статутом, цілями ООН є:
− підтримка міжнародного миру та безпеки;
− розвиток дружніх відносин між націями на основі поважання принципу рівноправності та
самовизначення народів;
− здійснення співробітництва для розв’язання міжнародних проблем економічного, соціального,
культурного і гуманітарного характеру та для заохочення й розвитку поваги до прав людини й
основних свобод;
− організація та узгодження дій націй для досягнення цих спільних цілей.
Діяльність ООН ґрунтується на загальновизнаних принципах мирного співіснування:
− суверенна рівність всіх членів;
− вирішення міжнародних суперечок мирними засобами і так, щоб не загрожувати миру, безпеці
та справедливості;
− утримання в міжнародних відносинах від погрози силою або застосування її проти іншої
держави;
− надання ООН усілякої допомоги країні в усіх діях, що здійснюються відповідно до Статуту, і
утримання від допомоги будь-якій країні, проти якої ООН вживає заходів превентивного або
примусового характеру;
− забезпечення дотримання країнами, які не є членами ООН, тих самих принципів, оскільки це
необхідно для підтримання міжнародного миру та безпеки;
− невтручання у справи, які стосуються внутрішньої компетенції будь-якої держави;
− сумлінне виконання взятих на себе зобов’язань згідно зі Статутом.
Головними органами ООН є: Генеральна Асамблея (ГА), Рада Безпеки, Економічна і Соціальна
Рада (ЕКОСОР), Секретаріат на чолі з Генеральним Секретарем, Міжнародний Суд та Рада з Опіки.
Генеральним секретарем ООН з 1 січня 2007 р. є Пан Ги Мун (Республіка Корея).
Крім головних, ООН має розгалужену систему допоміжних органів (комісій, фондів, програм та
комітетів), а також включає низку спеціалізованих та автономних організацій, з якими ООН уклала
відповідні угоди.
Спеціалізовані організації ООН (їх 19) відіграють визначну роль у розвитку світового
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господарства і охоплюють як різні сфери, так і галузі:
− фінансові: Міжнародний валютний фонд (МВФ) та система організацій Світового банку –
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР),
Міжнародна фінансова корпорація –(МФК), Багатостороння агенція з гарантії інвестицій (БАГІ),
Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок (МЦУІС);
− галузеві: Продовольча й сільськогосподарська організація (ФАО), Міжнародний фонд
сільськогосподарського розвитку (МФСР), Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО),
Міжнародна морська організація (ІМО),
Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ), Всесвітній поштовий союз (ВПС), Організація з
промислового розвитку (ЮНІДО), Всесвітня туристична організація (ВТО), Всесвітня організація
інтелектуальної власності (ВОІВ), Всесвітня метеорологічна організація (ВМО);
− соціальні: організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна
організація праці (МОП), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).
Серед чотирьох автономних організацій найбільш впливовими та відомими є Світова організація
торгівлі (СОТ) та Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ).
Забезпечують реалізацію цілей ООН в певних напрямках програми та фонди ООН, серед яких
найбільш відомими є:
− Програма розвитку ООН (ПРООН);
− Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД);
− Програма ООН з довкілля (ЮНЕП);
− Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ);
− Фонд ООН для розвитку в інтересах жінок (ЮНІФЕМ);
− Фонд ООН у сфері народонаселення (ЮНФПА);
− Всесвітня продовольча програма (ВПП);
− Програма ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат).
На основі статуту виникла розгалужена система багатосторонніх договорів. ООН розробляє
рекомендації, конвенції, заходи, які пропонує прийняти своїм членам для подальшого включення в
законодавство або введення нормативних актів.
Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) – United Nations Environment Programme (UNEP). В 1972
р. Конференція ООН з питань людського середовища в Сток-гольмі проголосила, що кожна людина
має право на здорове навколишнє середовище, а тому зобов’язана захищати та поліпшувати стан
довкілля для майбутніх поколінь. 5 червня (початок Стокгольмської конференції) відзнача-ється як
всесвітній день довкілля для майбутніх поколінь. В цьому ж році було створено ЮНЕП. Штабквартира знаходиться в Найробі (Кенія).
ЮНЕП координує діяльність установ, пов’язаних з проблемами охорони довкілля і працює з
урядами, діловими та науковими колами, неурядови ми організаціями. Діє за шістьма основними
напрямами: 1)населені пункти і охорона здоров’я, 2)збереження екологічних систем суходолу,
3)довкілля і розвиток, 4)океани, 5)енергія, 6)стихійні лиха. Для фінансування проектів створено Фонд
довкілля, яким керують Світовий банк, ПРООН і ЮНЕП.
ЮНЕП дає оцінку стану навколишнього середовища; визначає проблеми, для вирішення яких
потрібне міжнародне співробітництво; допомагає вирішувати проблеми, які країни не здатні здолати
поодинці; є форумом для досягнення консенсусу та укладення міжнародних угод; прагне активізувати
участь бізнесу, промисловості, наукових кіл, суспільних груп та інших об’єднань у досягненні сталого
розвитку; координує збирання та розповсюдження наукових даних та інформації на глобальному та
регіональному рівні.
На основі роботи, проведеної ЮНЕП, були розроблені та прийняті важливі міжнародні
документи: Всесвітня стратегія охорони природи (1980), Монреальський протокол (1987) щодо
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збереження озонового шару атмосфери, Базельська конвенція (1989) щодо контролю за перевезенням
токсичних відходів, Кіотський протокол (1997) про обмеження викидів в атмосферу парникових газів,
Роттердамська конвенція (1998) про попереднє узгодження імпорту небезпечних хімічних сполук,
Стокгольмська конвенція (2001) про скорочення викидів стійких органічних забруднювачів та багато
інших, присвячених проблемам океану, торгівлі дикими тваринами та рослинами, поширення пустель
та зміни клімату.
Значної уваги ООН надає припиненню військових конфліктів і запобіганню війн, сприянню
усуненню суперечностей до того, як вони перетворяться на збройне протистояння. В цьому випадку
треба сказати, насамперед, про заходи проти розповсюдження атомної зброї і припинення гонки
озброєнь. В багатьох випадках ООН виступала арбітром у вирішенні складних міжнародних
конфліктів.
Загострення екологічних проблем в світі спонукало ООН до розробки заходів охорони довкілля.
Світовий океан, повітряний простір, Антарктида були визначені як спільне надбання людства, охорона
якого має бути справою всіх народів світу.
Програма розвитку ООН (ПРООН) – United Nations Development Program (UNDP) – це канал
багатосторонньої технічної допомоги країнам світу, який функціонує з 1966 р. Основна мета програми
– сприяння прискоренню економічного і соціального розвитку країн, що розвиваються, шляхом
надання їм технічної допомоги в межах національних планів розвитку.
Під «технічною допомогою» в ООН розуміють здійснення як невеликих термінових програм, так і
виконання комплексних проектів з навчання, передачі знань, досвіду розв’язання певних проблем.
ПРООН орієнтує свої програми на викорінення злиднів, створення робочих місць, поліпшення
становища жінок, охорону довкілля та в цілому сталий розвиток.
Проекти за участі ПРООН включають таке:
− проведення оглядів і досліджень можливостей здійснення проектів;
− оцінка потенційних можливостей зростання виробництва і збуту товарів і послуг;
− розширення і розвиток системи освіти, розвиток професійної і технічної підготовки,
ліквідацію неписемності;
− створення можливостей для застосування сучасних методів і технологій виробництва;
− зміцнення національних систем планування соціально-економічного розвитку.
Допомога ПРООН надається тільки на прохання урядів. Проекти включаються до регіональних та
національних планів. Проекти відрізняються як за вартістю, так і за термінами – від кількох тисяч до
кількох мільйонів дол., від кількох тижнів до кількох років. ПРООН, як правило, фінансує не більше
половини вартості проекту, друга частина фінансується країною – отримувачем допомоги.
Нині ПРООН є найбільшою організацією, що фінансується за рахунок добровільних внесків.
Країни самі визначають розмір та форму таких внесків. Основними донорами є промислово розвинені
країни – США, Японія, Нідерланди, Данія, Швеція, Німеччина, Норвегія, Швейцарія. З країн, що
розвиваються – Індія, Китай, Саудівська Аравія, Таїланд. Понад 80% бюджету ПРООН спрямовується в
країни з річним доходом на душу населення 950 дол. і менше.
Програма практично ніколи не здійснює виконання проектів самостійно, а передає їх відповідним
спеціалізованим установам чи регіональним комісіям ООН. Вона співпрацює з 166 країнами світу,
допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання глобальних та національних проблем в галузі
розвитку, у яких здійснюється понад 6500 проектів.
В Україні ПРООН працює з 1993 р. Діяльність зосереджується в чотирьох головних сферах:
1)демократичне врядування; 2)подолання бідності, досягнення процвітання та українських Цілей
розвитку тисячоліття; 3) місцевий розвиток та забезпечення безпечного середовища для людського
розвитку; 4)енергетика та навколишнє природне середовище.
ООН мобілізує ресурси на подолання масової злиденності. Завдяки фондам ООН, щороку
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численна група людей з найбідніших країн набуває освіти й високу кваліфікацію, в тому числі в
наукових центрах розвинених країн.
ООН дбає про найменш захищені верстви населення. Є спеціальні фонди і програми – управління
у справах біженців; Фонд розвитку для жінок (ЮНІФЕМ); Фонд у галузі народонаселення (ЮНФПА);
Бюро допомоги в разі стихійного лиха (ЮНДРО); Всесвітня продовольча програма (ВПП) та ін.
Завдяки гуманітарній допомозі ООН вдалося врятувати від голоду мільйони людей у Східній Африці
й зоні Сахелю (напівпустеля Західної Африки) під час тривалої посухи.
Термінова допомога надається населенню, потерпілому внаслідок бойових дій у різних регіонах.
Нині актуальним є залучення до участі в діяльності ООН не тільки урядів, а й різних верств населення,
громадських організацій, ділових кіл, науково-дослідних закладів, засобів масової інформації.
Фонд ООН для розвитку в інтересах жінок (ЮНІФЕМ) – United Nations Development Fund for
Women (UNIFEM) – був створений в 1976 р. Концентрує зусилля на досягненні основних чотирьох
цілей: скорочення масштабів злиднів та ізоляції жінок; попередження насильства проти жінок;
припинення та зменшення розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед жінок та дівчат; забезпечення ґендерної
рівності та участі жінок у політиці.
Роботу фонду визначають дві основні міжнародні угоди: Пекінська платформа дій, прийнята на
четвертій всесвітній конференції щодо становища жінок (1995) та Конвенція про ліквідацію всіх форм
дискримінації по відношенню до жінок, відома також як «Білль про права жінок». Дух цих угод був
підтверджений в Декларації тисячоліття та у Цілях розвитку тисячоліття, які передбачають скорочення
до 2015 р. вдвічі масштабів крайнього зубожіння, скорочення голоду, хвороб, безграмотності,
ґендерної нерівності та зменшення розповсюдження ВІЛ/СНІДу. До підтримки зусиль ЮНІФЕМ
закликає і Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 (2000) щодо надання допомоги жінкам в конфліктних та
постконфліктних ситуаціях.
Зважаючи на викладене вище, зрозуміло, що у межах компетенції ООН є практично всі сфери
діяльності людства. Ця організація виступає генератором ідей, трибуною для визначення основних
проблем і завдань світового розвитку, узагальнення і поширення досвіду розв’язання глобальних
проблем сучасності.
Статут ООН є найважливішим актом міжнародного права. На його принципи посилаються
міжнародні правові документи, вони показують можливості подальшого прогресивного розвитку
принципів та норм міжнародної поведінки. На основі цих принципів іде розвиток нових сфер
діяльності, які сприяють еволюції міжнародного права, виділенню таких галузей, як договірне право,
морське, повітряне, гуманітарне, екологічне, антитерористичне, атомне, право міжнародних
організацій та ін.
В 1972 р. в Стокгольмі була проведена одна з перших Конференцій ООН з довкілля, яка
засвідчила включення урядів країн у вирішення екологічних проблем, які стали стримувати соціальноекономічний розвиток. Стала розвиватися екологічна політика та дипломатія, право довкілля,
з’явились нові інституції державного управління – міністерства та відомства з довкілля.
У 80-ті рр. почали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування довкілля, необхідність
стабільного розвитку екосистем. У 1980 р. була прийнята Всесвітня стратегія охорони природи
(ВСОП), де вперше містилася згадка про сталий розвиток. Друга редакція ВСОП була названа «Турбота
про планету Земля – Стратегія сталого життя» і була опублікована в жовтні 1991 р. В ній
підкреслювалось, що розвиток повинен базуватися на збереженні живої природи, захисті структури,
функцій та різноманіття природних систем, від яких залежать біологічні види. Для цього необхідно
зберігати системи підтримки життя (життєзабезпечення), біорізноманіття та забезпечувати стале
використання поновлюваних ресурсів. З’явились дослідження з екологічної безпеки як частини
національної та глобальної безпеки.
Організація Об’єднаних Націй вперше запропонувала і взяла на себе впровадження концепції
48

розвитку, реалізація якої повинна охоплювати більшість країн світу – концепції сталого
(збалансованого) розвитку. Сьогодні в межах ООН розроблений універсальний механізм узгодження
рішень держав, який необхідно використовувати в інтересах збалансованого розвитку.
Отже, ООН започаткувала глобальний процес переосмислення суті та переоцінки результатів
попереднього розвитку цивілізації, зорієнтованого на досягнення економічного зростання без огляду
на можливі негативні для довкілля наслідки. Поява глобальних проблем у різних сферах
життєдіяльності людей свідчила про системний характер небезпечних змін, що виникали під впливом
антропогенних чинників глобального масштабу. Відповідь на нові загрози вимагала такого ж
загальнопланетарного підходу, глобального мислення, спільних та узгоджених у межах усього світу
дій.

3.2. Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріоде-Жанейро (1992р.)
У червні 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбулася Конференція ООН з навколишнього
середовища й розвитку. Ця конференція відома ще як саміт
«Планета Земля», оскільки в ній брали участь керівники 178 країн світу, представники 1600
неурядових організацій.
Конференція констатувала, що людство переживає вирішальний момент своєї історії: протиріччя
між характером розвитку цивілізації та природою досягли межі, і подальший рух по цьому шляху веде
до глобальної катастрофи. Сутність конфлікту в тому, що люди, оволодівши матеріалота енергоємними
технологіями, зруйнували рівновагу екосистеми біосфери. Людство для своїх потреб вилучило із
земних надр та залучило в соціоекономічні процеси такі маси речовини, які біосфера не здатна
переробити без порушення природної рівноваги (гомеостазу).
Згідно резолюції ГА ООН 1983 р. була створена Міжнародна комісія з довкілля та розвитку, яку
очолила Г.Х.Брутланд, колишня прем’єр-міністр Норвегії. В 1987 р. комісія опублікувала доповідь
Г.Х.Брутланд «Наше спільне майбутнє», яку було схвалено ГА ООН. В доповіді постало питання про
необхідність пошуку нової моделі розвитку цивілізації, було сформульовано ідею сталого розвитку, як
основу стратегії взаємодії природи і суспільства на засадах економічно, соціально та екологічно
збалансованого розвитку, що передбачає можливості задовольнити потреби людей сьогодні і в
майбутньому. З цього моменту в обіг вводиться термін «сталий розвиток».
В грудні 1989 р. ГА ООН прийняла резолюцію, яка закликала організувати проведення на рівні
керівників держав та урядів спеціальної конференції, присвяченої розробці стратегії стійкого,
екологічно прийнятного економічного розвитку цивілізації. Робота з підготовки конференції включала
проведення першої сесії в 1990 р. в Найробі, другої та третьої – в 1991 р. в Женеві та четвертої – в
березні 1992 р. в Нью-Йорку. У складі Підготовчого комітету діяли три робочі групи: перша
розробляла питання захисту атмосфери, ресурсів суходолу та біологічного різноманіття, друга –
проблеми океанів, морів, прибережних зон та ресурсів прісної води, третя – обговорювала правові,
інституційні та організаційні аспекти. На пленарних засіданнях Підготовчого
комітету розроблялися загальні питання, пов’язані зі станом довкілля та світової економіки,
передачею технологій, механізмами фінансування заходів. В його роботі брали участь представники
більш ніж 170 країн світу. Паралельно проходила робота спеціального Міжурядового переговорного
комітету ООН з підготовки Рамкової конвенції про зміну клімату та в межах ЮНЕП – Конвенції про
біологічне різноманіття.
Найбільшим досягненням конференції було визнання того факту, що проблеми довкілля і
проблеми розвитку не можуть більше розглядатися окремо. Конференція звернула увагу на наявність
та поширення глобальних проблем, які проявляються в країнах незалежно від рівня економіки –
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глобального потепління клімату, посилення тиску зростаючого населення на природу, наступу пустель,
вичерпання озонового шару, кислотних дощів, накопичення в землі токсичних важких металів та
пестицидів, забруднення великих територій радіонуклідами тощо. Зважаючи на це, центральними
питаннями розгляду стали системи виробництва і споживання в індустріальному світі; системи, які
підтримують життя Землі; зростання населення; посилення нерівності між бідними та багатими
країнами; економічна система, що не враховує екологічні витрати.
Конференція стала однією з найважливіших подій у ХХ столітті, вона визначила основні напрями
міжнародної співпраці на перспективу. Найбільш важливим питанням форуму стало подальше
усвідомлення взаємозв’язку між економічними та екологічними проблемами. Була запропонована
концепція сталого розвитку людства, який передбачає взаємне узгодження економічних, екологічних
і соціальних чинників розвитку.
На Конференції було прийнято Декларацію Ріо «Про екологічний та економічний розвиток», у
якій були визначені права й обов’язки держав світу у межах концепції сталого розвитку. Також її
рішенням було затверджено Програму дій «Порядок денний на ХХІ століття» (Agenda 21). Цей
програмний документ ставить для всіх країн світу мету на майбутнє – просування шляхом сталого
розвитку суспільства, за якого задовольняються потреби сучасності без загрози майбутнім поколінням
задовольняти свої потреби.
В тому ж 1992році було створено Комісію ООН зі сталого розвитку, яка існує дотепер. За
підсумками роботи комісії були прийняті важливі рішення. Так, в 1996 р. Комісією були опубліковані
індикатори сталого розвитку, за допомогою яких держави зможуть співставляти рівень розвитку і
поетапно вирішувати проблеми, що перешкоджають переходу до сталого суспільства. В 2003 році на
сесії ГА ООН у Нью-Йорку було прийнято тематичну програму заходів для забезпечення сталого
розвитку на період до 2017 року, яка базується на дворічних “циклах виконання” окремих завдань.
Концепція сталого розвитку включає три складові: економічну, соціальну та екологічну.
Економічна складова базується на теорії максимізації сукупного доходу, який виробляється за
умови збереження сукупного капіталу, що виробляє цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне
використання обмежених ресурсів, використання екологічних – природо-зберігаючих,
енергозберігаючих та матеріало-зберігаючих технологій, а також відповідних форм капіталу –
створеного людиною та природного (детальніше цей аспект розглянуто в п.3.4).
Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження
стабільності соціальних та культурних систем, в тому чис лі на зменшення руйнівних конфліктів між
людьми. Важливим аспектом є справедливий розподіл благ а також збереження культурного надбання
та багатоманітності в глобальних масштабах, а також більш повне використання практики сталого
розвитку, яка є в культурах, що домінують. Сучасному суспільству треба створити більш ефективну
систему прийняття рішень, що враховує історичний досвід та заохочує плюралізм (коли паралельно
існує декілька незалежних позицій, точок зору, явищ, стилів поведінки, ідеологій, моделей тощо).
Людина є не об’єктом, а суб’єктом розвитку, вона повинна брати участь в процесах, що формують
сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю та реалізації рішень, контролювати їхнє виконання.
Екологічна складова концепції спрямовується на збереження цілісності біологічних та фізичних
природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна
стабільність всієї біосфери. Більше того, поняття «природних» систем та ареалів проживання слід
розуміти більш широко і включати в них створене людиною середовище (наприклад, міста). Основна
увага в концепції приділяється збереженню здатності до самовідтворення та динамічної адаптації
таких систем до змін. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля та втрата біологічного
різноманіття зменшують здатність екологічних систем до самовідновлення.
Узгодження цих різних напрямків та переведення їх у площину конкретних задач – завдання
величезної складності, оскільки всі три елементи мають бути збалансовані, відпрацьовані механізми
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їхньої взаємодії. Економічний та соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують нові
задачі, такі як досягнення справедливості всередині одного покоління (розподіл доходів) та надання
цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення. Механізм взаємодії економічної та екологічної
складових привів до необхідності вартісної оцінки та обліку в звітності підприємств зовнішніх впливів
на довкілля. Зв’язок соціального та екологічного елементів привів до акценту на рівноправності
всередині поколінь та між поколіннями, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь, та на участі
населення в процесі прийняття рішень.
Вихідні положення концепції сталого розвитку:
− забезпечення природно-екологічної стійкості на основі теорії біотичної регуляції
навколишнього середовища;
− забезпечення підтримуваного економічного розвитку на основі радикально модифікованої
ринкової системи;
− забезпечення сталого соціального розвитку на основі принципів справедливості і солідарності;
− екологізація суспільної свідомості на основі використання системи освіти та засобів масової
інформації;
− забезпечення тісного міжнародного співробітництва та кооперації для досягнення цілей
сталого розвитку.
Таким чином, в усіх основних положеннях сталого розвитку йде мова про перехід від стихійності
у діях до керованості (спрямованості) таких дій у всіх економічних та соціальних напрямках, що
повинно привести до трансформації соціосфери в ноосферу.
Соціосфера – (від лат. societas – суспільство та грец. sphaira – куля) – сукуп-ність соціальних
факторів, характерних для даного етапу розвитку суспіль-ства у взаємодії його з природою. Включає
людство з властивими йому на даному етапі розвитку виробничими та суспільними відносинами, та
освоєну людиною частину природного середовища.
Ноосфера – (від грец. nóos — розум і сфера) – сфера взаємодії природи та розуму, вища стадія
розвитку біосфери, що пов’язана із виникненням та роз-витком в ній людства, яке, пізнаючи закони
природи та вдосконалюючи тех-ніку, стає найбільшою силою, яку можна порівняти за масштабами з
геологіч-ною, і починає здійснювати визначальний вплив на процеси в сфері Землі, змінюючи її своєю
працею (В.І.Вернадський).
На думку деяких філософів, сталий розвиток – це і є перехід від нинішньої,
внутрішньосуперечливої соціосфери, у якій змушені співіснувати біосфера і руйнуюча її техносфера,
до внутрішньогармонійної ноосфери.
У цьому зв’язку необхідно підкреслити, що довкілля функціонує на основі своїх власних законів,
вивчення яких з боку людства трохи запізнилося. Але світова цивілізація сьогодні, щоб вижити, має не
просто враховувати вже відомі та відкривати нові закони функціонування біосфери, а скрупульозно їх
дотримуватися.
Декларація Ріо «Про екологічний та економічний розвиток» визначала права й обов’язки держав
світу у межах концепції сталого розвитку. Основні принципи Декларації Ріо можуть бути
сформульовані у дев’яти позиціях:
- в центрі уваги невпинного розвитку перебувають люди, які мають абсолютне право на здорове
та якісне життя у гармонії з природою;
- право на розвиток має бути реалізоване таким чином, щоб задовольняти потреби в розвитку і
зберігати довкілля для нинішніх і наступних поколінь;
- охорона довкілля має стати невід’ємною частиною процесу розвитку і не може розглядатися
окремо від нього;
- всі держави й народи мають співпрацювати для ліквідації бідності і злиднів; це є обов’язковою
умовою сталого розвитку;
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- обмеження і вилучення тих моделей виробництва, які не відповідають сталому розвитку;
- проведення відповідної демографічної політики;
- залучення до питань захисту довкілля всіх зацікавлених громадян. Кожен громадянин повинен
мати відповідний доступ до інформації, що стосується довкілля, якою володіють державні органи;
громадяни повинні отримати можливість брати участь у процесі прийняття рішень;
- активне залучення жінок до розв’язання проблем, пов’язаних з охороною довкілля та розвитком;
- мир, розвиток і захист довкілля взаємопов’язані та невіддільні.
Отже, мета на майбутнє для всіх країн світу – задоволення потреб сучасності без загрози
майбутнім поколінням, покращення якості життя за напрямами: соціальне та економічне забезпечення,
екологічно сприятливе середовище, підвищення безпеки життя, покращення стану здоров’я, права
людини.
Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» (Agenda 21), прийнята на конференції в Ріо,
засвідчила встановлення глобального партнерства країн світу задля досягнення сталого розвитку
суспільства. Цей документ проголошував комплексний підхід до проблем довкілля та розвитку на
основі глобального партнерства. Порядок денний вперше встановлював структуру систематичної
спільної роботи. Конкретні дії щодо здійснення цього переходу визначалися у 115-ти програмних
напрямках.
Agenda (англ.) –“порядок денний”. В політичному та управлінському сенсі – це спільна назва
різних документів, які визначають перспективні (на найближчий період) та стратегічні для певного часу
виклики (challenges), вибір (options), проблеми, задачі тощо.
Програма відображала прийняття політичних зобов’язань на самому високому рівні по
відношенню до співробітництва з питань розвитку і довкілля. Відповідальність за її успішне
здійснення покладалась перш за все на уряди. Вирішальне значення для досягнення вказаних цілей
мали національні плани, стратегії та політика. Доповнювати національні зусилля мало міжнародне
співробітництво, а вирішальну роль у цьому мала відігравати ООН. Інші міжнародні глобальні,
регіональні та субрегіональні організації повинні сприяти спільним зусиллям. Особлива роль
відводилась громадськості, недержавним організаціям та іншим групам.
«Порядок денний на ХХІ століття» складається з 4 розділів та 40 глав. Перший розділ присвячено
економічним та соціальним проблемам людства. В ньому розглядаються необхідність міжнародного
співробітництва та відповідної національної політики країн для стійкого розвитку; причини
навантаження на довкілля – бідність; зовнішній борг країн, що розвиваються; невідповідність
структури виробництва та споживання концепції сталого розвитку; демографічний вибух; структура
міжнародної економіки. Робиться наголос на необхідності врахування питань довкілля під час
прийняття рішень.
Другий розділ відображає напрямки збереження та раціонального використання ресурсів для
розвитку. Показує глобальні екологічні проблеми планети
– знищення лісів, виснаження родючих ґрунтів, розширення площі пустель. Характеризує заходи
щодо захисту атмосфери; комплексного підходу до планування та раціонального використання
земельних ресурсів; боротьби зі зникненням лісів, виникненням пустель та засухою; збалансованого
ведення сільського господарства та розвитку сільських регіонів; збереження біологічного
різноманіття; екологічно безпечного використання біотехнологій;
захисту океанів та всіх видів морів; збереження ресурсів питної води; екологічно безпечного
використання токсичних хімічних речовин, ліквідації небезпечних та радіоактивних відходів.
Третій розділ показує необхідність посилення ролі та значення великих суспільних груп
населення: жінок, комерційних структур, профспілок, фермерів, дітей та молоді, представників
корінного населення, науковців, органів місцевої влади й недержавних організацій у досягненні цілей
сталого розвитку суспільства.
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Четвертий розділ висвітлює способи та методи реалізації Концепції сталого розвитку.
Розглядаються фінансові ресурси й механізми; передача екологічно чистих технологій; спрямованість
науки на стійкий розвиток; сприяння поінформованості населення, підготовці кадрів; механізми
прийняття рішень; проблеми міжнародної співпраці; міжнародні угоди і правові регулятори.
Цей документ є динамічною програмою. Для опису використовуються рубрики «Основа для
діяльності», «Цілі», «Діяльність», «Засоби здійснення». Програма може реалізовуватися різними
учасниками із урахуванням відмінностей в ситуаціях, можливостях та пріоритетах країн та регіонів та
за повного дотримання всіх принципів, які викладені в Декларації Ріо.
В межах Конференції Міжнародна рада з місцевих екологічних ініціатив (МРМЕІ), діючи від
імені муніципалітетів, внесла пропозицію про отримання місцевими громадами повноважень на
розробку Місцевого порядку денного ХХІ ст.
Місцевий порядок денний ХХІ століття (МПД-21) – план дій, спрямованих на забезпечення
сталого розвитку на місцевому рівні, укладений органа-ми місцевої влади разом з місцевими
громадами та іншими зацікавленими сторонами.
У червні 1997 р. на 19 спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН була ухвалена Програма
«Ріо+5» − програма дій з подальшого впровадження «Порядку денного на ХХІ століття». На зібранні
було розглянуто досягнення країн та їхніх урядів, міжнародних агенцій, громадськості та неурядових
організацій з виконання «Порядку денного на ХХІ століття» за п’ять років, узагальнено набутий досвід
і поставлено нові завдання.

3.3. Саміт тисячоліття
У вересні 2000 р. в межах сесії Генеральної Асамблеї ООН відбувся Саміт тисячоліття ООН.
В доповіді Генерального секретаря ООН були проаналізовані глобальні проблеми, з якими
людство буде стикатися в епоху великих науково-технічних досягнень. Технологічний прогрес
здійснюється на фоні поглиблення розриву між бідними і багатими країнами та відсутності уявлень
про негативні наслідки розвитку, перш за все загарбницької діяльності людини по відношенню до
природи.
В межах Саміту тисячоліття пройшла зустріч найвищих посадовців-жінок різних країн. На ній
були присутні, зокрема, президент Латвії Вайра ВікеФрейберг та Фінляндії – Тарья Халлонен, а також
держсекретар США Мадлен Олбрайт. У своїй вітальній промові прем’єр-міністр Нової Зеландії Хелен
Кларк відмітила, що якщо б подібне зібрання проходило 100 років тому, то королева Вікторія
проводила б його на «величній» самоті, а сьогодні у неї багато колег.
Під час обговорення учасниці торкалися багатьох «жіночих» питань: посилення миротворчої ролі
жінок, покращення освіти у всіх країнах, попередження насильства проти жінок. Комісар ООН з прав
людини Мері Робінсон відмітила, що потрібно досягати більш широкої присутності жінок у
законодавчих органах. Це буде сприяти розширенню кола проблем, які виносяться на обговорення у
верховні органи влади.
Серед керівників держав та урядів 188 країн-членів ООН (на 2000 р.) була найбільша кількість
жінок – 9. Як відмічалось в одній з доповідей, за ХХ століття в світі високі державні пости займали 29
жінок.
Це створило серйозну загрозу людству, яка потребує негайних спільних дій всього світового
співтовариства.
Проте ринкова система ще не керується правилами, які засновані на спільних соціальних цілях,
тому перевагами глобалізації можуть користуватися, в першу чергу, розвинені країни.
У зв’язку із цим ООН покликана сприяти розробці компромісних рішень для узгодження
інтересів.
За результатами саміту було схвалено Декларацію Тисячоліття, в якій представники країн
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підтвердили свою відданість цілям та принципам статуту ООН, визначили чіткі напрямки діяльності
ООН у новому тисячолітті – підтримка міжнародного миру і безпеки; викорінення злиденності;
охорона навколишнього середовища; права людини та відповідальне врядування; зміцнення ООН.
Декларація тисячоліття ООН закликає країни до створення нового глобального партнерства,
визначає основні цінності та принципи сприяння розвитку. Ключові цілі, визначені в Декларації,
розподілені на 7 блоків:
1) мир, безпека та роззброєння;
2) розвиток та викорінення злиднів;
3) охорона довкілля;
4) права людини, демократія та добре управління;
5) захист уразливих;
6) задоволення особливих потреб Африки;
7) зміцнення ООН.
Виходячи із загальних ключових цілей, визначених в Декларації, були сформульовані вісім
глобальних цілей суспільного розвитку, які отримали назву Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ).
3.4. Цілі розвитку тисячоліття
Цілі розвитку тисячоліття – міжнародні цілі розвитку, сформульовані в Декларації тисячоліття
ООН 189 країнами-членами ООН та 23 міжнародними організаціями. Як перша віха у досягненні цілей
визначений 2015 рік.
Всього визначено 8 Цілей на основі восьми глав Декларації Тисячоліття. Вони розподіляються на
19 задач, кожна з яких може бути визначена кількісно:
ЦРТ-І. Викорінення крайнього зубожіння та голоду:
1) скоротити до 2015 р. вдвічі частку населення, чий дохід складає менше 1 дол. на день;
2) забезпечити повну та продуктивну зайнятість та достойну роботу всім, включаючи жінок та
молодь;
3) скоротити вдвічі до 2015 р. частку голодуючого населення. ЦРТ-ІІ. Надання всім жителям
планети початкової освіти:
4) забезпечити до 2015 р. дітям усього світу (як дівчаткам, так і хлопчикам) можливість у повному
обсязі отримати початкову освіту.
ЦРТ-ІІІ. Забезпечення ґендерної рівності та розширення прав жінок:
5) ліквідувати ґендерну нерівність у сфері початкової та середньої освіти переважно вже до 2005
р., а до 2015 р. – досягнути цього на всіх рівнях системи освіти.
ЦРТ-ІV. Скорочення дитячої смертності:
6) скоротити за 1990-2015 рр. смертність серед дітей до п’яти років на дві третини.
ЦРТ-V. Покращення охорони здоров’я матерів:
7) скоротити за 1990-2015 рр. коефіцієнт материнської смертності на три чверті;
8) забезпечити до 2015 р. всезагальний доступ до отримання допомоги в сфері репродуктивного
здоров’я.
ЦРТ-VІ. Боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями:
9) зупинити до 2015 р. розповсюдження ВІЛ/СНІДу та започаткувати тенденцію до скорочення
захворюваності;
10) забезпечити до 2010 р. загальнодоступне лікування від ВІЛ/СНІДу всім, хто цього потребує;
11) зупинити до 2015 р. розповсюдження малярії та інших важких захворювань та покласти
початок тенденції до скорочення захворюваності.
ЦРТ-VІІ. Забезпечення екологічної стійкості:
12) включити принципи екологічно раціонального розвитку в національні стратегії та програми,
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повернути назад процес втрати природних ресурсів;
13) знизити масштаби скорочення біологічного різноманіття, досягнувши до 2010 р. значного
зменшення темпів його втрати;
14) вдвічі скоротити до 2015 р. частку населення, яке не має постійного доступу до чистої
питної води та живе в антисанітарних умовах;
15) досягнути до 2020 р. значного покращення життя щонайменше 100 мільйонів жителів
нетрів.
ЦРТ-VІІІ. Формування глобального партнерства в цілях розвитку:
16) розвинути відкриту торговельну та фінансову систему, яка діє на основі правил,
передбачувану та неупереджену. Це включає схильність до порядку в управлінні, зменшення
зубожіння на національному та міжнародному рівнях;
17) вирішити особливі проблеми держав, що не мають виходу до моря, та малих острівних країн,
що розвиваються;
18) всестороннє вирішувати проблеми заборгованості країн, що розвиваються, щоб борговий
тягар був прийнятним протягом тривалого періоду, шляхом здійснення національних та міжнародних
заходів;
19) у співробітництві з приватним сектором зробити доступними блага нових технологій,
особливо інформаційні та комунікаційні.
Вирішення зазначених 19 задач вимірюється відповідними індикаторами.
Координатором роботи з досягнення ЦРТ та моніторингу на національному рівні Генеральний
секретар ООН призначив Адміністратора ПРООН на посаді Голови групи розвитку ООН. Тому ПРООН
відіграє важливу роль, допомагаючи країнам у впровадженні системи екологічно сприятливого
управління, в розробці ефективних стратегій та створенні інститутів з охорони довкілля та боротьби з
бідністю.
Найважливішими завданнями ПРООН вважає боротьбу із злиднями та голодом (ЦРТ-1) та
забезпечення екологічної стійкості (ЦРТ-7). У зв’язку із цим були визначені основні напрямки
діяльності ПРООН:
− стратегії сталого розвитку,
− ефективна система управління водними ресурсами,
− доступність сталого енергозабезпечення,
− збалансоване управління земельними ресурсами,
− охорона та стале використання біорізноманіття,
− поступова ліквідація виробництва озоно-руйнуючих речовин (ОРР),
− підготовка звітів щодо багатосторонніх угод з охорони довкілля,
− стратегічне партнерство.
Вибрані напрямки діяльності широко впроваджуються в Європі та країнах СНД. Вони мають
тісний взаємозв’язок із досягненням не тільки ЦРТ-1 та ЦРТ-7, а й інших.
Гармонізація ЦРТ з пріоритетами сталого місцевого розвитку забезпечується Місцевим порядком
денним ХХІ ст., оскільки МПД-21 є довгостроковим стратегічним документом і стає органічною
складовою цілої системи документів різних питань економічної та соціальної політики, прийнятих в
конкретній країні на місцевому рівні.
Система інститутів і програм ООН надає значну допомогу країнам в реалізації ЦРТ. В 2001 р.
Генеральний секретар ООН Кофі Аннан надав «дорожню карту», яка була розроблена для реалізації
ЦРТ. Вона є інтегрованим комплексним оглядом ситуації, що склалася, визначає потенційні стратегії дій
для досягнення цілей та виконання зобов’язань Декларації тисячоліття. Функції координуючої агенції з
виконання ЦРТ здійснює ПРООН, вона несе відповідальність за популяризацію ЦРТ у всіх країнахчленах
ООН, а також сприяє введенню ЦРТ в роботу всіх агенцій ООН на місцях. Дії щодо виконання
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«дорожньої карти» відображаються у щорічних доповідях Генерального секретаря ООН.

3.5. Світовий саміт зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002р.)
Після зустрічі в Ріо були сподівання на те, що світ нарешті зробить важливі кроки у напрямку
забезпечення сталого розвитку. Проте сподівання не справдилися: безупинно тривало погіршення
стану довкілля, бідність в багатьох частинах світу посилювалася, а прискорення глобалізації не
сприяло справедливому розподілу благ. Стало зрозумілим, що потрібен більш конкретний план
реалізації, ніж «Порядок денний на ХХІ століття».
Наступним етапом стала зустріч керівників країн та урядів «Ріо+10» в Йоганнесбурзі 2002 р.
(+10 означає 10 років після конференції у Ріо-де-Жанейро). В ній взяли участь більше 22 тисяч
людей, зокрема, 100 керівників держав, більше 8 тисяч представників недержавних організацій,
бізнесових структур та інших груп, 10 тисяч делегатів і 4 тисячі представників преси. Стільки ж
людей відвідали заходи аналогічного характеру, організовані в Йоганнесбурзі головними
групами, органами державної влади та іншими організаціями.
Одним з пам’ятних моментів Всесвітньої зустрічі було звернення до президентів, прем’єрміністрів та інших світових лідерів, які там зібралися, п’яти молодих людей з різних частин планети з
вимогою виконати обіцянки, дані на Всесвітній зустрічі в Ріо-де-Жанейро: «Десять років тому, коли
ви зустрічалися в Ріо, ми були ще дітьми. Ми хочемо повторити те, що ви чули тоді і неодноразово
згодом… Діти всього світу засмучені тим, що надто багато дорослих більше турбуються про гроші та багатство, ніж про серйозні проблеми, які впливають на
наше майбутнє»10.
На цьому зібранні було розглянуто результати, досягнуті країнами з виконання зобов’язань,
взятих в 1992 та 1997 роках, оцінено успіхи на шляху просування до сталого розвитку. Зустріч в
Йоганнесбурзі дала змогу закласти важливий фундамент – визначити цілі, часові рамки і зобов’язання
з широкого спектру питань, які покликані змінити життя у всіх регіонах світу. Проте зустріч
підтвердила, що сталий розвиток є одним з центральних питань міжнародного порядку денного, і
забезпечила прийняття практичних заходів, необхідних для вирішення багатьох актуальних світових
проблем.
Звичайно, рішень, здатних забезпечити миттєве подолання бідності й запобігти погіршення стану
довкілля, не існує. Учасники зустрічі узгодили план роботи, визначили виконавців, які повинні досягти
певних результатів, налагодили партнерські відносини між цими виконавцями і забезпечили на
високому рівні політичні зобов’язання щодо виконання досягнутих домовленостей.
Більша частина подальшої роботи була перенесена на місцевий, національний та регіональний
рівні. На уряди було покладено головну відповідальність за виконання зобов’язань. Проте зрозуміло, що
самі вони не в змозі виконати всю роботу, тому вирішальну роль з підтримки партнерства, захисту прав
і нагляду було відведено групам громадянського суспільства, а також приватному сектору, який має у
своєму розпорядженні значні ресурси, технології та ноу-хау.
На зустрічі були визначені зобов’язання щодо досягнення конкретних, узгоджених у часі цілей
та цільових показників, у тому числі, деякі нові, пов’язані із забезпеченням базовими елементами
санітарії, використанням і виробництвом хімічної продукції, збереженням та відновленням рибних
запасів і зменшенням темпів втрати біорізноманіття. Було приділено додаткову увагу таким новим
питанням як моделі сталого виробництва та споживання, енергетика та гірничовидобувна
промисловість. Окремо було розглянуто особливі проблеми Африки та малих острівних держав, що
розвиваються.
Важливим результатом зустрічі стало те, що узгоджені на міжнародному рівні зобов’язання були
доповнені низкою добровільних партнерських ініціатив зі сталого розвитку. У процесі підготовки та на
самій зустрічі було оголошено про більш як триста партнерських пропозицій, зосереджених у багатьох
вирішальних напрямках сталого розвитку у всіх регіонах світу. Для реалізації цих партнерств було
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виділено значні обсяги фінансування.
На зустрічі було прийнято два основні документи: Йоганнесбурзьку декларацію зі сталого
розвитку та План виконання рішень, в якому були розставлені пріоритети діяльності.
В декларації ставляться основні завдання для досягнення сталого розвитку: подолання бідності,
зміна моделей споживання, охорона і раціональне використання природної ресурсної бази.
Відмічається, що швидка інтеграція ринків, рух капіталів і значне розширення інвестиційних потоків в
усьому світі обумовили нові проблеми і можливості на шляху до забезпечення сталого розвитку, проте
вигоди і втрати глобалізації розподіляються нерівномірно, а країни, що розвиваються, стикаються з
особливими труднощами, що може призвести до вкорінення глобальної нерівності.
Декларація підтвердила зобов’язання урядів приділяти особливу і першочергову увагу
вирішенню глобальних проблем, які створюють загрозу сталому розвитку.
В документі визнається той факт, що у світової спільноти є кошти та ресурси для вирішення
проблем, пов’язаних із подоланням бідності та забезпеченням сталого розвитку, і будуть
ініційовані додаткові заходи для використання цих наявних ресурсів. Розвинені країни були
закликані прикласти конкретних зусиль для забезпечення узгоджених на міжнародному рівні
обсягів офіційної допомоги.
Результати зустрічі в Йоганнесбурзі були позитивно сприйняті не всіма, зокрема деякі
неурядові організації вважали, що було мало зроблено щодо встановлення цільових показників
для забезпечення більш широкого використання поновлюваних джерел енергії. Президент
Венесуели Уго Чавес, Голова Групи-77, що об’єднує 132 країни, що розвиваються, відмітив, що на
зустрічі багато часу приділялось повторюванню загальновідомих істин, але не зосереджувалась
увага на правах людини, зокрема, правах на житло, охорону здоров’я, питну воду тощо. На більше
сподівались і малі острівні країни, що розвиваються, яким була необхідна додаткова допомога для
нейтралізації негативного впливу глобалізації на розвиток торгівлі та діяльності
транснаціональних корпорацій, які підривають зусилля щодо впровадження поновлюваних джерел
енергії, оскільки прагнуть швидко окупити кошти.
В декларації відмічено, що для забезпечення сталого розвитку необхідні довгострокова
перспектива та залучення широких мас до розроблення політики, ухвалення і виконання рішень на
всіх рівнях. Це вимагає формування сталих партнерських відносин між усіма основними групами.
Свій внесок у створення справедливо влаштованих і сталих громад зобов’язаний робити і
приватний сектор, включно великі і малі компанії.
Зустріч на вищому рівні в Йоганнесбурзі за своєю структурою та результатами відрізнялась від
попередніх конференцій ООН. Вперше результатами зустрічі стали не тільки заключні документи, а й
були створені добровіль ні партнерства, які мали забезпечувати збирання, акумуляцію та
впровадження додаткових ресурсів для реалізації відповідних зобов’язань щодо досягнення сталого
розвитку (більш широкого доступу до водних ресурсів та санітарії; розвитку енергетики; підвищення
виробництва сільськогосподарської продукції; відповідного використання токсичних речовин;
збереження біорізноманіття та більш раціонального використання екосистем). Ці партнерства,
діяльність яких забезпечувалась і урядовими зобов’язаннями, мали виконувати функцію внутрішнього
механізму виконання прийнятих рішень. Діалог між урядами, громадянським суспільством і
приватним сектором вийшов на новий рівень.
План виконання рішень, прийнятий в Йоганнесбурзі, може бути ефективним засобом не
лише на урядовому рівні для впровадження відповідної національної політики. Пропоновані
підходи можна застосовувати й для місцевих і регіональних потреб, як основу для внесення
вирішальних змін для стратегій розвитку із урахуванням сучасних соціально-економічних та
екологічних проблем.
Для прискорення реалізації ЦРТ в 2005 р. в Лондоні зустрілись міністри фінансів країн
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«Великої вісімки» (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада, Росія) і
ухвалили рішення щодо забезпечення Світового банку (СБ), Міжнародного валютного фонду
(МВФ) та Африканського банку розвитку (АБР) достатнім обсягом коштів для погашення частини
заборгованості найбідніших країн світу з найбільшим рівнем заборгованості в розмірі 40-55
млрд.дол. Це дозволило б цим країнам зекономлені в результаті зняття боргу кошти спрямувати на
програми з покращення охорони здоров’я та освіти, зменшення рівня злиднів. За фінансової
підтримки «Великої вісімки» СБ, МВФ та АБР створили Багатосторонню ініціативу списання
заборгованості (MDRI). Країни, які рухаються по шляху виконання ЦРТ і досягли визначених
результатів, отримали право на повне списання боргу. Країни, які досягнуть визначених
результатів пізніше, тоді ж теж автоматично отримують повне списання багатосторонньої
заборгованості.
МВФ, крім ініціативи по відношенню до найбідніших країн з найбільшою заборгованістю,
розробив більш широкі критерії для того, щоб реалізувати принцип «єдиного підходу»: будь-яка
країна, яка має дохід на душу населення на рівні 380 дол. і нижче (але може не мати найбільшої
заборгованості), отримує право на повне погашення боргу на основі MDRI.
Документ складається із вступу та десяти основних розділів: (1)подолання бідності; (2)зміна
несталих моделей споживання та виробництва, (3)охорона і раціональне використання природної
ресурсної бази, (4)сталий розвиток в умовах глобалізації, (5)охорона здоров’я і сталий розвиток,
(6)сталий розвиток малих острівних держав, що розвиваються, (7)сталий розвиток для Африки, (8)інші
регіональні ініціативи, (9)засоби здійснення, (10)інституційні рамки сталого розвитку.
У Плані виконання рішень відмічаються зобов’язання ініціювати конкретні дії та заходи на
всіх рівнях і зміцнювати міжнародну співпрацю з урахуванням прийнятих у Ріо принципів,
включаючи принцип спільної, але диференційованої відповідальності.
Реалізація рішень Зустрічі має здійснюватися на благо всіх, зокрема жінок, молоді, дітей,
соціально незахищених уразливих груп населення. У процесі такої реалізації мають бути задіяні всі
учасники у межах партнерських відносин, особливо тих, що існують між урядами країн Півночі і
Півдня, з одного боку, і між урядами і основними групами, з іншого. Внаслідок глобалізації зовнішні
чинники набувають вирішального значення для визначення успіху чи невдачі національних зусиль
країн, що розвиваються.
До засобів здійснення Плану виконання рішень віднесено: координацію макроекономічної
політики країн; стимулювання припливу прямих іноземних інвестицій; збільшення обсягу
офіційної допомоги; заохочення приватного сектора (в т.ч. транснаціональних корпорацій),
приватних фондів і організацій громадянського суспільства до надання фінансової і технічної
допомоги; послаблення надмірного тягаря заборгованості країн, що розвиваються; вирішення
пов’язаних з торгівлею питань, які впливають на інтеграцію малих і економічно вразливих країн до
багатосторонньої торговельної системи; розширення, полегшення і фінансування доступу до
екологічно безпечних технологій тощо.
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3.6. Саміт ООН з питань Цілей розвитку тисячоліття (2010р.)
У вересні 2010 р. в Нью-Йорку пройшло засідання Генеральної Асамблеї ООН з питань виконання
Цілей розвитку тисячоліття. У саміті взяти участь 139 керівників держав та урядів. До початку і під час
саміту було проведено більше 80 партнерських заходів, організаторами яких виступили заклади
системи ООН, неурядові організації, постійні представництва, приватний сектор та інші сторони.
В Доповіді про здійснення ЦРТ (2010) Пан Ги Мун відмічав, що цілі можна досягти там, де
національні стратегії розвитку, політичні реалії та програми підтримуються міжнародними партнерами
з розвитку. В той же час темпи покращення життя бідних верств населення були неприйнятно низькими,
а деякі досягнуті успіхи підірвані кліматичною, продовольчою та економічною кризами.
До 2008 р. спостерігалися сприятливі тенденції, які дозволили багатьом регіонам стати на шлях
досягнення хоча б декількох цілей.
Ситуація серйозно погіршилась в результаті економічного спаду 2008-2009 рр. та продовольчої і
енергетичної кризи.
В той же час покращення проходять нерівномірно. Якщо не будуть прийняті широкомасштабні
заходи, то в деяких регіонах досягнення ЦРТ у визначені терміни стане неможливим. Старі та нові
проблеми загрожують подальшим уповільненням прогресу в певних регіонах або навіть підривом
досягнутих раніше результатів.
В той же час ЦРТ можуть бути досягнутими. Найбільш важливе питання – як прискорити темп
змін порівняно з тим, що спостерігався протягом останніх десяти років. Досвід показав, які методи
працюють, і які засоби здатні забезпечити досягнення намічених ЦРТ. В 2009 р. чистий обсяг офіційної
допомоги в цілях розвитку склав 119,6 млрд. дол. США, або 0,31% сукупного національного доходу
розвинутих країн. Двостороння допомога на програми та проекти розвитку (за виключенням
гуманітарної допомоги) зросла тільки за один рік на 8,5%, що свідчить про те, що країни-донори
продовжують нарощувати основні проекти та програми, незважаючи на світову кризу.
З детальним аналізом стану досягнення всіх ЦРТ і завдань можна ознайомитися у доповіді про
здійснення цілей в області розвитку, сформульованих у Декларації тисячоліття, за 2010 рік,
опублікованого Департаментом ООН з економічних і соціальних питань у червні 2010 р. в
електронному варіанті (за адресою: http://www.un.org/russian/millenniumgoals /mdgreport 2010.pdf) та в
скороченому вигляді в додатку 2.1.
Саміт завершився прийняттям глобального плану дій, спрямованого на реалізацію ЦРТ щодо
подолання злиднів до 2015 р., а також оголошенням нових зобов’язань у сфері охорони здоров’я
жінок і дітей та інших ініціатив проти бідності, голоду та хвороб. Із Заключним прес-релізом, в
якому викладені основні зобов’язання, прийняті на саміті ООН 20-22 вересня 2010 р., можна
ознайомитися в електронному варіанті на офіційній сторінці саміту за адресою:
http://www.un.org/ru/mdg/summit2010/un_summitt_ closing_press _release.pdf.
В резолюції ГА ООН було відмічено, що найважливіше значення в процесі розвитку має
відповідальність національних урядів та самих країн. Єдиного рішення для всіх не існує. Кожна країна
несе головну відповідальність за свій економічний і соціальний розвиток, неможливо переоцінити роль
національної політики, внутрішньодержавних ресурсів та стратегій розвитку.
В той же час відзначалось, що національні економіки сьогодні тісно переплетені між собою і
пов’язані з глобальною економічною системою, тому країнам у боротьбі із злиднями здатне
допомогти ефективне використання торгівельних та інвестиційних можливостей. Національні
заходи та стратегії мають доповнюватися сприятливими міжнародними умовами. Сьогодні в
умовах формування режимів міжнародних економічних відносин та глобалізованого світу, простір
державних політик в сфері торгівлі, інвестицій та промислового розвитку в більшості випадків
визначається рамками міжнародних принципів та зобов’язань, тому уряди мають самі зіставляти
переваги від їх прийняття з обмеженнями щодо проведення незалежної національної політики.
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Країни погодились, що глобальне партнерство в цілях розвитку відіграє центральну роль.
Без суттєвої міжнародної підтримки Цілі можуть не бути досягнутими до 2015 р.
Рішення, прийняті на саміті, відобразили нелегкий процес досягнення консенсусу між
діаметрально протилежними позиціями бідних та багатих країн. Одним з найбільш важких питань
для вирішення найближчим часом залишаються проблеми збереження довкілля та його
відновлення, особливо в контексті модернізації програм конкретних дій на національному рівні.

Висновки
ООН – універсальна та найбільш представницька міжнародна організація. Вона має найкращі
можливості для узгодження та спрямування дій усіх країн світу. Це особливо стосується такої
актуальної проблеми, як переведення світового розвитку на засади сталості, збалансованості.
Конференція ООН з навколишнього середовища й розвитку, яка відбулася в Ріо-де-Жанейро в
червні 1992 р. показала, що проблеми довкілля і проблеми розвитку не можуть більше розглядатися
окремо. Вона констатувала, що людство переживає вирішальний момент в історії: протиріччя між
характером цивілізації, що склався, та природою досягли межі, і подальше загострення цього
протиріччя веде до глобальної катастрофи.
Прийнята Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» (Agenda 21) започаткувала глобальне
партнерство країн світу задля досягнення сталого розвитку суспільства, був визначений комплексний
підхід до проблем довкілля та розвитку. Порядок денний вперше встановлював структуру
систематичної спільної роботи, конкретні дії щодо здійснення цього переходу визначалися як для
глобального, національного, так і для місцевого, локального рівня.
В 2000 р. відбувся Саміт тисячоліття ООН, на якому була прийнята Декларація тисячоліття ООН.
Вона закликала країни до створення нового глобального партнерства, визначила основні цінності та
принципи сприяння розвитку. В Декларації були сформульовані вісім глобальних цілей суспільного
розвитку, які отримали назву Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ).
Наступним етапом стала зустріч керівників країн та урядів світу в Йоганнесбурзі в 2002 р., де
було розглянуто результати, досягнуті країнами з виконання зобов’язань, оцінено успіхи та невдачі на
шляху просування до сталого розвитку. Більша частина подальшої роботи була перенесена на
місцевий, національний та регіональний рівні. Вирішальну роль з підтримки партнерства, захисту прав
і нагляду було відведено групам громадянського суспільства, а також приватному сектору. Було
прийнято два основні документи: Йоганнесбурзьку декларацію зі сталого розвитку та План виконання
рішень, в якому були розставлені пріоритети діяльності.
У вересні 2010 р. пройшло засідання генеральної Асамблеї ООН з питань виконання Цілей
розвитку тисячоліття. У реалізації ЦРТ до 2008 р. спостерігалися сприятливі тенденції, в результаті
економічного спаду 2008-2009 рр. ситуація серйозно погіршилась. Потрібні нові широкомасштабні
заходи, інакше можливе подальше уповільнення прогресу або навіть підрив досягнутих раніше
результатів.
Саміт завершився прийняттям глобального плану дій, спрямованого на досягнення ЦРТ до 2015
р., а також оголошенням нових зобов’язань та інших ініціатив проти бідності, голоду, хвороб. В
резолюції ГА ООН було відмічено, що найважливіше значення в процесі розвитку мають національна
відповідальність та ключова роль самих країн. Кожна країна несе відповідальність за економічний і
соціальний розвиток, розробку та реалізацію національної політики та стратегій розвитку. У той же
час зростає значення глобального партнерства та солідарності між народами світу. Лише спільними
зусиллями вони можуть подолати глобальні проблеми і забезпечити сталий розвиток.
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Конспект лекції № 4
ТЕМА 4. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: Розібрати поняття глобалізація, охарактеризувати її ефекти, наслідки,
охарактеризувати основні глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи подолання.
А також вплив цих процесів на соціально-економічний розвиток України.
Ключові поняття та терміни
• принцип «Екологічної республіки»

• принцип «Демократизації вибору»

• принцип «Екологічної наступності поколінь»

• принцип «Гуманізації середовища»

• принцип «Економіки космонавтів»

• принцип «Відступаючого обрію»
План лекції:
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

4.1. Умови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.
Будь-яка соціально-економічна система для свого довгострокового розвитку потребує п'ять
визначальних умов: організація в просторі; організація в часі; забезпечення стійкості або рівноваги
всієї системи чи окремих її елементів; спрямованість розвитку; наявність рушійної сили.
Відповідно до цих умов сформульовані п’ять груп принципів організації суспільства для
забезпечення в ньому основ стійкого розвитку (рис 4.1).

Організація в часі

Організація в просторі

Принципи "триєдності часів", або
екологічної наступності поколінь";
забезпечують
єдність
поточних,
тактичних і стратегічних цілей
суспільного розвитку

Принципи "екологічної республіки";
поєднують: контроль, обмеження і
свободу саморозвитку суб'єктів

Групи принципів забезпечення стійкого розвитку

Забезпечення стійкості

Постановка цілей

Принципи
"екологічної
стійкості";
передбачають
урівноваження
трьох
систем:
природної,
виробничої
і
соціально-економічної

Принципи екологічної цілі"; формують
екологічно орієнтовані цілі соціальноекономічного розвитку

Мотивація
Принципи "екологічно спрямованої
мотивації"; обумовлюють відтворення
мотивів

Рис. 4.1 Умови довгострокового розвитку соціально-економічних систем
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4.2. Принципи суспільної організації в просторі або принципи "екологічної
республіки"
Принципами "екологічної республіки" умовно названі принципи, що забезпечують організацію
соціально-економічної системи в просторі.
Чому саме республіки? Усі ми мешканці "космічного корабля Земля" з однією і єдиною
системою життєзабезпечення. Це означає, що, незалежно від рівня благоустрою наших квартир,
забезпечення наших міст, розвитку економіки наших регіонів і країн, ми пов'язані тісними зв'язками
єдиної екосистеми, у якій протікає наше життя. Усі хімічні елементи періодичної системи, що
використовує у своїй діяльності людина, перебувають у постійному кругообігу, проникаючи в усі
компоненти середовища, не знаючи і не зважаючи на кордони держав, континентів, адміністративних
районів. Глобальний взаємозв'язок процесів, явищ і наслідків експлуатації природного середовища
сьогодні вже не потребує доказів.
Будь-який спільний фонд потребує вироблення загальних правил, обов'язкових для учасників.
Ми не випадково навели міркування про свободу авто водіїв на пожвавленій дорозі, де постійно
змінюються умови, швидкість руху, дистанція між автомобілями різних класів, різної величини, з
різною майстерністю водіїв. Справа в тім, що згадані вище співтовариства нашої цивілізації не просто
існують по сусідству - вони перебувають у постійному русі: змінюються природні умови, економічна
кон'юнктура, торговельні партнери, темпи розвитку, приріст населення тощо.
Разом з тим між двома наведеними прикладами існує одна дуже істотна різниця. Для водіїв і
правила руху, і регулювальник, що координує рух, - визначені, так би мовити, ззовні, тобто
зовнішньою системою. Співтовариства ж Землі повинні самі, добровільно виробити "правила руху",
яких вони потім будуть неухильно дотримуватись і, крім того, мають делегувати наділені
диспетчерськими функціями органи, рішення яких будуть обов'язкові для всіх. Подібним чином
відбувається формування системи управління республік, мешканці яких об'єднуються навколо
спільної ідеї або перед обличчям небезпеки. Для мешканців "екологічної республіки" Земля спільною
метою є збереження стійкого, рівноважного стану екосистеми, а загальною небезпекою - небезпека
втратити такий стан.
Принципи „екологічної республіки" покликані поєднати 2 несумісні речі: жорсткий контроль
та обмеження „руху" і свободу саморозвитку суб'єкта (табл. 4.1.)
Таблиця 4.1. Принципи суспільної організації в просторі (принципи "екологічної республіки")
Назва принципу

1. Екологічної конституційності

2. Єдності інформаційного інструментарію

3.Спільної ковдри
4. Не експортування екологічних проблем

Зміст
Для здійснення організації і координації
екологічно
орієнтовної
діяльності
у
взаємовідносинах між соціальними суб'єктами
мають бути створені законодавчі (розпорядчі)
органи, єдині правила поведінки і забезпечення
нормативної бази (стандартів).
При здійсненні спільної діяльності (обмін
спеціалістами, інформацією, товарами та
послугами) між сусідніми суб'єктами (країнами,
регіонами, містами) має дотримуватись єдність
інформаційного інструментарію (екологічних
понять, термінів, стандартів).
Спільна
та
індивідуальна
діяльність
економічних суб'єктів (країн, регіонів) має
передбачати механізм збереження природних
об'єктів (ресурсів навколишнього середовища
спільного використання).
Будь-які
екологічні
проблеми
мають
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5. Екологічної еквівалентності

6. Екологічної індивідуальності суб'єктів

7. Добровільності

8. Екологічної чесності

9. Лібералізація торгівлі

розв'язуватися в межах території даного
економічного суб'єкта. Якщо це неможливо, їх
розв'язання має узгоджуватися разом із сусіднім
суб'єктом (суб'єктами). Якщо і це неможливо,
розв'язання проблеми має виноситися на більш
високий організаційний рівень.
У процесах речовинно-енергетичних обмінів
(включаючи торговельний обмін) економічні
суб'єкти (підприємства, території) повинні
компенсувати один одному не тільки виробничі
видатки, але й витрати екологічного характеру
(збитки, додаткові витрати, упущену вигоду).
Відносини між суб'єктами (напр.., існуючі
угоди) мають забезпечувати кожному суб'єкту
можливість
підтримання
специфічних
особливостей місцевих екосистем.
Приєднання суб'єктів до будь-яких угод
(договорів, контрактів) у галузі навколишнього
середовища
здійснюється
виключно
на
добровільній основі.
Суб'єкти
не
повинні
використовувати
екологічних
приводів
для
досягнення
політичних, економічних або інших цілей.
Уряди країн не повинні перешкоджати розвитку
експортно-імпортних зв'язків своїх країн, якщо
вони не спричиняють шкоди національним
інтересам (включаючи соціальні та екологічні
наслідки).

Принципи організації в часі ("триєдності часів")
Принципи "триєдності часів, або екологічної наступності поколінь", забезпечують
організацію людської цивілізації в часі ("сьогодні", "завтра", "далеке майбутнє").
"Сьогодні" - це час, який охоплює наші нинішні інтереси, тобто ті, що можуть хвилювати нас
у поточний період (1-5 років). "Завтра" - це майбутнє, що знаходиться в межах часової досяжності
поколінь, що нині живуть на Землі (можливо, від 5 до 50 років). "Далеке майбутнє" - це час, що лежить
за "обрієм" життя нинішніх поколінь. Зрештою, розглянуті принципи зводяться до триєдності
поточних, тактичних і стратегічних цілей людства.
Говорячи про екологічну справедливість стосовно різних поколінь, доцільно сформулювати ряд
окремих принципів (табл. 4.2).
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Таблиця 4.2. Принципи організації в часі (принципи "триєдності часів")
Назва принципу

1. Екологічної "матрьошки"

2. Не накопичення екологічних проблем

3. Екологічних резервів

4. Обмеженість екологічних повноважень

5. Транзиту інформації

6.Прогнозування наслідків

7.Превентивність

Зміст
"Всеохопною"(обов'язковою)
має
бути
прийнята умова збереження можливості
розвитку
для
поколінь
у
"далекому
майбутньому", наступною групою пріоритетів
(необхідні умови) має бути не збіднення
екологічного
потенціалу
для
поколінь
"близького майбутнього"; всередині цих умов
існуючі покоління мають находити середину
(умови доцільності) між своїми поточними і
тактичними інтересами...
Неприпустимість
залишення
наступним
поколінням
створених
і
нерозв'язаних
екологічних проблем (наприклад, захоронення
радіоактивних відходів, виснаження ґрунтів,
накопичення в ґрунтах та водоймах шкідливих
речовин, складування в природі відходів, які не
розкладаються, тощо).
Доцільне створення своєрідних недоторканих
запасів природних ресурсів або страхових
екологічних фондів майбутнім поколінням на
випадок непередбачених катаклізмів у межах
даного або кількох співтовариств (країн,
регіонів).
Представники будь-якого покоління не повинні
приймати
рішення
щодо
експлуатації
природних ресурсів або зміни природного
середовища, наслідки яких можуть виходити за
період активної діяльності даного покоління.
Має бути гарантована передача через покоління,
які живуть сьогодні, екологічної та соціальної
інформації від минулих наступним поколінням.
Прийняттю
рішень
щодо
будь-яких
економічних і соціальних дій має передувати
прогнозування соціальних, екологічних і
економічних наслідків від можливої реалізації
прийнятих рішень.
Всі негативні наслідки, які можуть бути шкоди
прогнозовані, мають бути попереджені (або
принаймні зменшені) на проектній стадії, що
може бути виражено формулою "попереджати
краще і дешевше, ніж виправляти".
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Іншою гранню принципу "триєдності часів" є оптимальне поєднання поточних і тактичних
інтересів сучасників.
Для того щоб виробничі системи хотіли, вміли і мали можливість поєднувати тактичні і поточні
інтереси, необхідні організаційна система і механізм відповідної мотивації.
Очевидно, що у соціально-економічній системі екологічні критерії мають братися до уваги як
при визначенні мети розвитку суспільства, так і при виборі засобів досягнення цієї мети. З вибором
мети повинні узгоджуватися стратегічні і тактичні інтереси, у яких повинні переважати екологічні
орієнтири. Наприклад, може бути поставлена мета створення заповідників, національних парків,
бальнеологічних комплексів, досягнення певних екологічних стандартів у містобудівних рішеннях
тощо.
На другому етапі при обґрунтуванні варіантів досягнення поставлених цілей також мають
обов'язково враховуватись екологічні фактори. При цьому економічна ефективність того чи іншого
варіанта має визначатися не тільки величиною понесених витрат або отриманого прибутку, але і з
урахуванням величини збитків, пов'язаних із порушенням природного середовища.
Техніко-економічне обґрунтування й екологічна експертиза проектів зазвичай враховують
інтереси, які віднесені до тактичного рівня, але і на цьому рівні мають братися до уваги екологічні
фактори. Третій етап урахування екологічних факторів - поточний. Екологічні критерії мають
пронизувати повсякденну діяльність людей, бути безпосередньо пов'язаними з їхніми поточними
інтересами. Найбільш ефективним механізмом, що впливає на ці інтереси, є система товарногрошових відносин. За допомогою застосування цих економічних інструментів екологічні критерії
мають бути доведені до кожної людини.
Принципи "вічного колодязя", або забезпечення екологічної стійкості
Групу принципів, що забезпечують стійкість екосистеми, об'єднаємо загальною назвою
принципи екологічної стійкості.
Як уже було відзначено вище, здатність систем до розвитку залежить від двох, здавалося б,
зовсім протилежних факторів: стійкості системи і здатності її виходити з цього стійкого стану. У тому
випадку, якщо система в цілому перебуває в рівновазі і виходить з неї постійно лише в певному
напрямку, досягатиметься умова динамічної рівноваги -найбільш сприятливий стан для стійкого
розвитку.
Насамперед цьому повинні відповідати три групи факторів, що обумовлюють суспільний
розвиток: природне середовище, продуктивні сили і виробничі відносини.
Щодо них розглянемо і три підгрупи принципів екологічної стійкості. Очевидно, вони мають
будуватися таким чином: рівновага в природі забезпечується екологізованими продуктивними
силами; останні - екологізованими виробничими відносинами.
Розглянемо послідовно ці принципи. У першу підгрупу можуть бути об'єднані принципи, що
визначають умови рівноваги природного середовища ( умовна назва „не перевищення екологічних
порогів"). Основне завдання рівноважного природокористування на сучасному етапі полягає в тому,
щоб навантаження на природне середовище було близьким до гіпотетичної межі самовідновлення
природи. При цьому досягатиметься оптимальна, тобто найбільш стійка й економічно ефективна
швидкість розвитку економіки – те, що в англійській мові називається одним словом – sustainability.
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Рис. 4.2. Групи факторів, що обумовлюють суспільний розвиток та принципи їх розвитку
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Таблиця 4.4. Принцип екологічної стійкості (принципи "вічного колодязя")
Назва принципу
Зміст
1
2
Принципи не перевищення екологічних порогів

1 .Нормування екологічних
навантажень

Одним з елементів регулювання природокористування
мають стати екологічні стандарти, що нормують
(лімітують) межі впливу на природні системи
значеннями порогових навантажень, які відповідають
здатності природних систем до самовідтворення (несуча
здатність екосистеми).

2. Урахування реакції
природи

Дозування навантаження на екосистеми має враховувати
зворотну реакцію природних систем на подібний вплив.

3. «Вузької ланки»

Оцінка допустимих екологічних навантажень при впливі
на кілька елементів екосистеми (біологічних видів)
визначається «вузькою ланкою», тобто найвразливішим
елементом

4. Замикаючого ефекту

Межі можливого (допустимого) впливу на екосистеми
мають визначатися з урахуванням загального
(сумарного) ефекту всіх екологодеструктивних факторів.

5. Природних індикаторів

Нарівні з фізичними та хімічними параметрами
природного середовища, що нормуються для цілей
контролю за екологічним впливом на екосистеми,
необхідно також враховувати реакцію (поведінку)
об'єктів живої природи як екологічних індикаторів

Принципи єдності природокористування і природовідтворення
6. Єдності деструкції і
відтворення

Будь-якій
суб'єкт
економічних
процесів
має
максимальною мірою відтворювати порушені ним
кількісні та якісні властивості природного середовища.

7. «Замкненого ланцюга»

Окремі ланки і стадії виробництва і споживання
продукції мають бути інтегровані в єдину замкнену
циркуляційну систему.
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1

2

8. Взаємодії з природою

Матеріально-енергетично-інформаційні
контакти
економічної системи з природою мають відповідати
специфіці
матеріально-енергетично-інформаційних
процесів, що протікають у природі.

Принципи єдності економічних і екологічних цілей
9. Економізації екологічних
чинників

Показники, що характеризують вплив економіки на
довкілля, мають, крім натуральних, також вартісні
оцінки настільки, наскільки це можливо отримати.

10. Екологізації
економічних чинників

Основні економічні показники і оцінки суспільства,
пов'язані з впливом на природне середовище.

11 .Економічної
відповідальності за
екологічні ефекти

Економічні витрати, обумовлені негативним впливом
на довкілля, мають компенсуватися тим економічним
суб'єктом (держава, підприємство, споживач), який у
даних суспільних умовах несе відповідальність за
екологічні наслідки; у свою чергу, залежно від
суспільних
умов
можуть
застосовуватися
субпринципи визна -чення адресності відповідача:
«забруднювач сплачує» (відповідач -підприємствовиробник); «споживач сплачує» (відповідальність
через систему цін покладається на споживачів); «все
суспільство сплачує» (відповідальність покладається
на суспільство через систему оподаткування).

12 .Інтерналізації
екстерналій

Еколого-економічні наслідки діяльності кожного
підприємства,
що
сприймаються
іншими
економічними суб'єктами через систему економічних
важелів, мають переводитися в таку форму чинників,
яка сприймається системою економічних інтересів
підприємства, що спричинило ці наслідки.

13. Ефективної екології

Відтворювальні процеси в економіці мають бути
побудовані так, щоб з кожним відтворювальним
циклом менш екологічно досконалі та ефективні
економічні фактори (виробничі системи, види
споживання, економічні відносини) заміщувалися на
більш досконалі та ефективні.

14. «Цілей - засобів»

Екологічні інтереси мають закладатися при
формуванні розвитку, а економічні - при виборі
засобів їх досягнення.

Нормативи навантажень на природне середовище мають розроблятися на основі глибокого
дослідження процесів функціонування і самовідновлення глобальної екосистеми та її локальних
складових.
Цілком імовірно, біосферні нормативи навантажень (рис. 4.3) за рівнем їх наслідків можуть
поділятися на такі групи:
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Біосферні нормативи навантажень

глобальні

національні

локальні

обсяг надходження
тепла;
обсяг вилучення
біомаси, продукування

надходження
шкідливих речовин в
атмосферу, воду,
грунти; інтенсивність
вилучення лісових
ресурсів

надходження в дану
водойму шкідливих
речовин, вилучення
з даної екосистеми
популяцій

Рис. 4.3. Класифікація біосферних нормативів за рівнем їх наслідків
Необхідно відзначити, що завдання визначення природних порогів є надзвичайно складним,
якщо врахувати масштаби антропогенного впливу на природу.
Для контролю за використанням і поширенням шкідливих речовин створена і працює
організація "Міжнародний регістр потенційно токсичних хімічних речовин ЮНЕП". У банк даних
заноситься інформація про будь-які хімічні речовини, які становлять загрозу для людини або
природи, але основна увага приділяється речовинам, що потрапили в робочий список хімічних
речовин міжнародної значимості, який уперше був складений у 1979 р. і містив 250 найменувань.
Цей міжнародний документ регламентував також структуру профілю даних для нормування
вмісту шкідливих речовин.
Вона має 17 позицій, у тому числі:
1) ідентифікатори, властивості і класифікація;
2) виробництво (торгівля);
3) виробничі процеси;
4) застосування;
5) шляхи надходження в навколишнє середовище;
6) вміст у різних середовищах (втрати, стійкість, концентрації, шляхи надходження в організм
людини);
7) дослідження шляхів перетворення речовини в навколишньому середовищі (біодеградація/
біотрансформація, фотодеградація, гідроліз, сорбція, випаровування, окиснення, дослідження в
модельних екосистемах);
8) частка речовини в навколишньому середовищі;
9) хемобіокінетика (абсорбція, розповсюдження, фактор біоконцентрації, метаболізм, виведення);
10) токсичність для ссавців;
11) дослідження специфічної дії (вплив на біохімічні процеси, канцерогенність, мутагенність,
нейротоксичність, вплив на поведінку, сенсибілізація, комбінована дія, подразнення,
імунотоксичність, вплив на репродуктивну функцію, тератогенність);
12) вплив на організм у навколишньому середовищі (токсичність для водних організмів, токсичність
для наземних організмів);
13) відбір, підготовка, аналіз проб;
14) розливи і викиди;
15) лікування отруєнь;
16) обробка і видалення відходів;
17) рекомендації (законодавчі механізми) (Международный, 1992).
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Підгрупу принципів, що забезпечують продуктивним силам здатність зберігати рівновагу в
природному середовищі, можна умовно об'єднати під назвою принципи єдності
природокористування і природо відтворення (див. табл.4.5).
У живій природі кожна ланка закономірно виростає з попередніх і одночасно створює
можливість і необхідність наступних. У виробництві, та й узагалі в циклах життєдіяльності людини
кожна ланка має виступати одночасно і як споживання, і як соціально-екологічне відтворення.
Зрозуміло, цього можна досягти лише в результаті докорінної зміни технології, що доцільно
здійснювати за два етапи.
На першому (який триває зараз) має відбутися перехід до мало відхідних технологій.
На другому - від технологій, що експлуатують природу (мало відхідних, але в цілому чужих
природі), до технологій, що взаємодіють із природою.
У природі кожна ланка закономірно виростає з попередньої і одночасно зумовлює можливість
необхідність наступної. Таким же чином має бути організоване виробництво.
Отже, реалізація принципів єдності природокористування і природовідтворення повинна
означати:
по-перше, еволюцію виробничих систем до технологій, які органічно взаємодіють із
природою;
по-друге, подолання роз'єднаності окремих виробничих ланок та інтеграцію їх у єдину
виробничу рециркуляційну систему.
Принципи, що покладені в основу формування виробничих відносин об'єднані під загальною
назвою принципів єдності економічних і екологічних цілей.
Загальне завдання цих принципів у тому, щоб у системі товарно-грошових відносин нарівні з
традиційними економічними показниками були включені екологічні оцінки, що характеризують
витрати суспільства, пов'язані з використанням природних ресурсів і впливом на компоненти
природного середовища.
Тільки в тому випадку, якщо економічні інтереси кожного працівника, кожного підприємства,
кожного адміністративного району, кожної країни будуть тісно пов'язані з результатами їхньої
екологічної діяльності, можуть створюватися економічні передумови об'єднання в межах єдиної
технології процесів природокористування і природо відтворення.
Економічна система повинна мати здатність до самокорегування в напрямку підвищення
еколого-економічної ефективності. В Україні, Росії та інших країнах колишнього Радянського
Союзу початок реалізації зазначеного принципу забезпечило введення системи платежів, яка
передбачає плату підприємств за використання природних ресурсів і відшкодування економічного
збитку від порушення природного середовища. В Україні прийнятий Закон про охорону
навколишнього середовища, який зафіксував законодавчо платність природокористування.
Зазначений принцип починає реалізовуватися і в іншому напрямку: за допомогою обліку можливих
еколого-економічних наслідків при плануванні і проектуванні.
Якщо обидва охарактеризовані принципи окреслюють загальний напрямок трансформації
системи економічних відносин, то решта передбачають формування конкретного економічного
інструментарію (Мельник, 2003).
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4.3. Принципи екологічних цілей, або від задоволення потреб - до
формування життєблагодатних комплексів.
Правильна цільова орієнтація є надзвичайно важливою умовою досягнення стійкого розвитку.
Групу принципів, які формують екологічну спрямованість процесів розвитку, умовно можна назвати
принципами "екологічних цілей" (табл. 4.5).
Назва принципу
1
1. «Економіки космонавтів»

Таблиця 4.5. Принципи екологічних цілей
Зміст
2
Передбачає зміну орієнтації національних економік від
кількісних показників зростання (збільшення виробництва і
споживання матеріальних товарів) до показників якості життя.

Декларує необхідність переходу економічної системи від
2. Життєблагодатного комплексу виробництва окремих матеріальних благ (виробів та послуг) до
формування життєблагодатних комплексів.

3 .Гуманізація середовища

При формуванні середовища існування людина має перейти від
пріоритетів економічних інтересів (у тому числі мінімізації
витрат) до пріоритетності екологічних цілей (якості життя).

4. Демократизація вибору

Вибір екологічних і економічних цілей місцевих суспільств має
базуватися на бажанні жителів, регіону.

5 .Інформатизація споживання

Структура суспільного споживання має розвиватися шляхом
оптимізації (для країн, що розвиваються) і мінімізація (для
розвинених країн) матеріально-енергетичної компоненти і
розширення споживання інформаційних товарів (соціальних,
культурних, екологічних).

6. "Відступаючого обрію"

Процес формування екологічних цілей має перебувати в
постійному розвитку (одні цілі мають змінюватися іншими).

Відповідно до першого принципу в умовах сьогодення має бути змінена вся макроекономічна
система показників і національних рахунків, що зараз прийняті у світі.
На регіональному і локальному рівнях основним принципом реалізації екологічної мети має
стати принцип життєблагодатного комплексу.
Під життєблагодатним комплексом розуміється призначена для життя людей об'єднана в
систему сукупність створених матеріальних об'єктів, культурних цінностей, інформації, а також
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природних систем, що забезпечують високу якість життя (повний добробут, фізичне і духовне
здоров'я, максимальне розкриття творчого потенціалу).
Обриси подібного комплексу ще тільки окреслюються в наукових публікаціях, ще не до кінця
визначене саме поняття "якість життя", немає його чітких кількісних і якісних критеріїв. Зрозуміло
тільки одне: у життєблагодатних комплексах має бути досягнута гармонія "першої" (природної) і
"другої" (соціальної) природи, яка б давала необмежені можливості для творчості людини, її
фізичного і духовного здоров'я і розвитку.
Основними критеріями, на базі яких повинен створюватися життєблагодатний комплекс
можуть стати :
• критерії і нормативи матеріального добробуту;
• критерії і нормативи забезпеченості матеріальними об'єктами, призначеними для духовного
розвитку;
• біосферні критерії і нормативи (гарантують стійкий рівноважний стан екосистеми);
• гігієнічні критерії і нормативи (гарантують безпеку впливу на організм людини);
• критерії і нормативи забезпеченості людини інформаційним контактом із природними
системами.
Під принципом гуманізації середовища розуміється, що все що виробляється і споживається,
продається і купується - від міських забудов до предметів особистого споживання людини, має бути
об'єктом уважного аналізу і проходить ретельну експертизу на предмет сумісності з людиною.
Принцип демократичного вибору передбачає можливість жителів кожного регіону, області,
району, міста, селища самостійно вибирати, який комплекс їм потрібний і вільною працею, що
скеровується , головним чином, економічними і соціальними стимулами, брати участь у його
створенні.
Людина може бути щасливою, тільки якщо сама бере участь у виборі мети. Це важливо не
тільки з погляду збереження екосистем, але і для розвитку особистісних характеристик людини,
формування її екологічної моралі.
Принцип „відступаючого горизонту". Будь - яка екологічна програма має бути не
документом, а процесом. Важливість цього погляду не можна заперечити, не випадково це відзначено
навіть у матеріалах ООН.
Принципи екологічної мотивації, або "хотіти щоб уміти".
Принципи екологічної мотивації - так, цілком імовірно, умовно може бути названа група
принципів, покликаних додати системі внутрішньо властивої їй рушійної сили, що надає імпульс
саморозвитку системи (табл. 4.6.) Принципи екологічної мотивації, або "хотіти, щоб уміти"
Розглядаючи проблему мотивації, надзвичайно важливо
зупинитися на двох ключових моментах:
1) відтворення мотивації соціально-економічного розвитку;
2) відтворення мотивації екологічної обумовленості розвитку. Перша підгрупа принципів,
що формують спрямованість мотивації
соціально-економічного розвитку, умовно може бути названа принципами імпульсів розвитку.
Серед основних передумов, необхідних для реалізації цієї мети, можуть бути названі:
- диференціація системи на структури, що саморозвиваються, наявність певного розходження
потенціалів між компонентами систем за рівними параметрами (показники культурного,
економічного, технічного розвитку);
- створення передумов конкуренції (суперництва) окремих структурних підрозділів, що
сприяє активізації біфуркаційних механізмів розвитку;
- формування в суспільстві пріоритетності позитивної мотивації, що сприяє здійсненню
трансформаційних перетворень.
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Таблиця 4.6. Принципи екологічної мотивації
Назва принципу

1. Структур, що саморозвиваються

2. Суспільного різноманіття

3 .Пріоритетності позитивної мотивації

4. "Знати - хотіти вміти"

5.Екологізації інструментів мотивації

6. Спрямованість в майбутнє

Зміст
Принципи імпульсів розвитку
Ієрархічна
організація
суспільства
має
будуватися на власне автономних (з достатньою
свободою прийняття і реалізації рішень)
структурах
(комунах,
муніципалітетах,
товариствах), які самоуправляються і само
фінансуються.
У суспільстві має існувати різниця потенціалів
системи - соціальне та екологічне різноманіття
(характеристики
культурного,
мовного,
релігійного, технічного розвитку, природних
умов).
В суспільстві має підтримуватися баланс
позитивної (стимулюючої) та негативної
(обмежуючої)
мотивації
при
пріоритеті
позитивної мотивації.
Принципи екологізації
Необхідне постійне відтворення в суспільстві
трьох
взаємозв'язаних
підсистем:
інформаційного збудження, мотиваційного
впливу і технічної реалізації.
Існуючі в економіці мотиваційні інструменти
мають бути скореговані для цілей екологізації
економіки.
Дієві мотиваційні інструменти мають бути
спрямовані не стільки на виправлення скоєних
екологічних
помилок,
скільки
на
їх
попередження в майбутньому.
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Безумовно, потрібні в цілому процеси екологізації виробництва можуть принести позитивні
результати, якщо будуть здійснюватися в умовах прагнення регіонів і підприємств до економічного
розвитку, до реалізації інноваційної політики, до прискорення науково-технічного прогресу. А це, у
свою чергу, вимагає, щоб існувала реальна залежність соціально-економічних показників рівня життя
людей даного співтовариства від результатів їх діяльності та постійно відтворювалися (у кількісному,
а головне, якісному відношенні) потреби підвищення якості життя. Неврівноважені даними явищами,
однобічні процеси екологізації, коли люди борються за ліквідацію виробництв, не турбуючись про
те, чим їх замінити, як екологічно шкідливе зробити екологічно досконалим, можуть розвивати
утриманські тенденції, вести до економічного застою і, у кінцевому рахунку, знижувати життєвий
рівень людей і заводити в глухий кут вирішення екологічних проблем.
Другим надзвичайно важливим моментом реалізації розглянутої групи принципів є
відтворення мотивів екологічної обумовленості (або, простіше говорячи, екологізації) соціальноекономічного розвитку. Підгрупа принципів, які відповідають цьому завданню, умовно може бути
названа "принципами екологізації". Який же механізм повинен включатися і постійно працювати в
цьому напрямку? "Знати", "хотіти", "уміти" - по своїй суті, функції трьох основних систем, які
утворюють механізм природокористування. Вони можуть бути названі системами: інформаційного
порушення, мотиваційного впливу, технічної реалізації.
"Знати'' - щодо проблем природокористування означає уявляти реальну картину порушення
природних екосистем, якісно і кількісно оцінювати і прогнозувати характер природних, соціальних і
економічних наслідків порушення середовища. Рівень екологічного знання залежить від наукового
багажу, накопиченого суспільством, та від ступеня інформованості населення, наукової громадськості
і фахівців.
"Хотіти'' - передбачає властиву господарському механізмові систему важелів, що створюють
соціальну та економічну зацікавленість у досягненні екологічних цілей.
Функція "уміти''' передбачає екологічні можливості технології і навички людей, тобто їх
здатність виробляти продукцію і послуги, виконувати роботу з мінімальним порушенням природного
середовища.
Сигнал тривоги, що генерується інформаційною системою, включає і регулює "тонус" іншої
системи, яка формує комплекс заходів та інструментів (планування, адміністративні заходи, правові
норми, економічні методи, соціально-психологічний вплив, навчання кадрів, виховання населення та
ін.) для ліквідації екологічного неблагополуччя.
Третя система формується як наслідок цих заходів. Вона покликана реалізувати на практиці
дію всього природоохоронного механізму. Арсенал цієї системи - маловідходні технології,
нересурсоємні виробництва, очисна і природо відновлювальна техніка й устаткування, організаційні
структури і, звичайно, навички й уміння людей. Для забезпечення якості природного середовища
цикл знати - хотіти -уміти повинен відтворюватися постійно.
Економіка не може функціонувати без систем мотиваційних інструментів. У тій чи іншій
формі вони представлені в економіці будь-якого типу. Ключова ідея принципу екологізації
інструментів мотивації - використовувати існуючий арсенал мотиваційних інструментів для
досягнення цілей екологізації економічних відносин, включаючи виробництво і споживання товарів
і послуг.
Наразі в багатьох країнах накопичено значний досвід використання різних економічних
методів управління якістю навколишнього середовища. Головні з них ми розглянемо в наступному
розділі.

4.4. Індикатори сталого розвитку
При розробці стратегій (концепцій) екологічно-безпечного розвитку надзвичайно важливе
значення має розробка показників або індикаторів сталого розвитку, на основі яких повинні
прийматись всі важливі рішення в галузі виробництва і природокористування на всіх рівнях
діяльності. Комплекс таких індикаторів відіграє провідну роль і в діагностиці системи "природагосподарство-населення", у виконанні еколого-економічних експертиз, аудиту, моделюванні
прогнозних ситуацій і коригуванні існуючих.

Індикатори стану

Показують
існуючий стан
різних аспектів
сталого розвитку

Індикатори
реагування

Політичний вибір
або інший засіб
реагування

Індикатори
людської
діяльності

Процеси і
особливості що
впливають на
сталий розвиток

Рис 4.4 Категорії міжнародних індикаторів
Розробка індикаторів сталого розвитку на сучасному етапі знаходиться в стадії вдосконалення
і ще далека від завершення, в першу чергу за відсутністю необхідної науково-методологічної бази.
На міжнародному рівні в наш час розроблений проект із 134 індикаторів сталого розвитку
(indicators of Sustainable Development, 1997). Міжнародні індикатори розбиті на 3 категорії (рис. 4.4)
з врахуванням їх цільової направленості:
• Індикатори стану (показують існуючий стан різних аспектів сталого розвитку);
• Індикатори реагування ( дозволяють здійснювати політичний вибір або інший засіб
реагування для зміни стану, що склався).
• Індикатори, які характеризують людську діяльність, процеси і особливості, що впливають
на сталий розвиток;
Серед індикаторів сталого розвитку національного рівня (рівня окремої держави) виділяють
три основні групи (рис. 4.5): економічні, екологічні, соціальні. Вони повинні бути узгоджені зі
стратегічними цілями гармонійного розвитку країни і розширюватися у порівнянні з міжнародними
індикаторами.
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Класифікація індикаторів сталого розвитку

Економічні

Екологічні

Соціальні

Рис. 4.5 Класифікація індикаторів сталого розвитку
Концептуальною основою індикаторів країн Організації Економічного Співробітництва і
Розвитку (ОЕСР) є три фактори, які співпадають з вимогами ООН:
• тиск на навколишнє середовище;
• стан навколишнього середовища;
• реалізація - необхідні заходи щодо покращання соціально-економічних умов.
Індикатори повинні включатися і використовуватися для систем національних рахунків. В
ООН розроблені інтегровані системи рахунків (еколого-економічні), які можуть служити як
агреговані індикатори сталого розвитку.
Приклади агрегованих показників:
• індекс людського розвитку (включає тривалість життя яка очікується в даних умовах,
грамотність, реальний валовий внутрішній продукт на душу населення); цей індекс ще називають
індексом якості життя;
• оцінка матеріальних потоків (сировинні та інші, внутрішні та імпортні);
• споживання енергії або потужності на одиницю території;
• споживання чистої первинної продукції біоти суспільством на конкретній території.
Суттєвим недоліком існуючих індикаторів сталого розвитку є відсутність пріоритетів, всі вони
подаються, як рівноправні. Але пріоритетними, головними індикаторами сталого розвитку мають
бути екологічні. Серед чинних індикаторів чисто екологічних, або таких, яких можна віднести до
екологічних, нараховується біля 60%.
Необхідно в кожній з груп індикаторів (екологічних, економічних, соціальних) теж виділити
пріоритетні і менш важливі. Приклад групи індикаторів екологічних аспектів сталого розвитку
(Indicators of Sustainable Development, 1996):
1.
Захист якості прісноводних ресурсів і водопостачання
2.
Захист океанів, всіх видів морів і прибережних зон
3.
Інтегрований підхід до планування і використання земельних ресурсів.
4.
Поводження з подразливими екосистемами, сталий розвиток гірських районів.
5.
Поводження з подразниками екосистем, боротьба з опустелюванням.
6.
Підтримка сталого сільськогосподарського розвитку.
7.
Відвернення знеліснення.
8.
Збереження біологічного різноманіття.
9.
Екологічно безпечне управління біотехнологіями.
10. Захист атмосфери.
11. Екологічно безпечне поводження з відходами (побутовими, радіоактивними, токсичними
хімікатами тощо).
Вищий пріоритет повинен мати природні екосистеми: доля зайнятої ними площі в загальній
території, а також в території, яку вони повинні зайняти для забезпечення повноцінної регуляції
довкілля і його стабільності; темпи відновлення або скорочення природних екосистем.
Високий пріоритет повинна мати група показників споживання людиною чистої первинної
продукції (стан, відношення до допустимої межі споживання для різних екосистем - відносної і
абсолютної, темпи зміни споживання людиною чистої первинної продукції).
Наступними за пріоритетом повинні йти індикатори ефективного використання всіх видів
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ресурсів, які орієнтують на зниження тиску на природні екосистеми, що збереглися, а краще повністю змінюють цей тиск.
При розробці економічних індикаторів необхідно враховувати принципову різницю між
ресурсними і екологічними кризами. Найважливішою властивістю індикаторів повинна бути їх
наукова обґрунтованість.

4.5. Розрахунок індексу людського розвитку
Індекс людського розвитку (ІЛР) – усереднений інтегральний показник, який характеризує
набуття людиною якісних ознак (тривалості життя, рівня освіти і реального ВВП на душу населення).

Тривалість життя

Рівень освіти
Індекс
людського
розвитку

Реальний ВВП на
душу населення
Рис. 4.6 Схематичне визначення ІЛР
Очікувана тривалість життя вимірюється як тривалість майбутнього життя при народженні;
досягнутий рівень освіти - як сукупний індекс грамотності серед дорослого населення і сукупної
частини учнів початкових, середніх та вищих навчальних закладів; життєвий рівень вимірюється на
основі скоригованого на паритет купівельної спроможності (ПКС) реального ВВП на душу населення
в доларах США.
Дані щодо очікуваної вартості життя і рівня грамотності з'ясовують, вдаючись до офіційної
статистики, а обсяг ВВП на душу населення визначають за допомогою розрахункового методу.
Для кожного з вказаних показників встановлені фіксовані мінімальні і максимальні значення:
- тривалості майбутнього життя: 25 років та 85 років;
- грамотності дорослого населення: 0 і 100 %;
- сукупності частки учнів: 0 і 100 %;
- реального ВВП на душу населення 100 доларів мінімального і 5448 доларів дисконтованого
максимального доходу.
Розрахунок індексів для розглянутих показників здійснюють за формулою:
Х(факт) − Х(𝑚𝑖𝑛)
,
Х(max) − 𝑋(min)
де I - індекс показника (будь якого із трьох названих); Х(факт) – фактичне значення показника;
Х(𝑚𝑖𝑛) – мінімальне значення показника; Х(max) – максимальне значення показника.
Наприклад, якщо очікувана тривалість життя при народженні у країні становить 65 років, то
індекс очікуваної тривалості життя для країни становитиме:
І=
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І(т.ж.) =

65 − 25
= 0,667
85 − 25

Оскільки в Україні очікувана тривалість життя при народженні становить 68 років, грамотність
серед дорослого населення - 99%, сукупна доля учнів - 68, а реальний ВВП, скоригований на ПКС, на
душу населення - 3330 доларів США, то можна, вдавшись до наведеної формули, обчислити:
Індекс людського розвитку (ІЛР) є середнім індексу тривалості життя (І тж), індексу
досягнутого рівня освіти (Ідро) та індексу скорегованого реального ВВП на душу населення (Ісрввп).
Розрахунок здійснюють за формулою:
Ітж + Ідро + ІсрВВП
3
Так, в 1994 р. індекс людського розвитку в областях України коливався в діапазоні від
мінімального 0,623 в Закарпатській і до максимального 0,842 в Донецькій областях. У обсязі районів
індекс людського розвитку може також змінюватися в широкому діапазоні.
В Україні ІЛР почали розраховувати з 1992 року, а в інших країнах цей показник
використовується десятки років. При цьому увагу приділяють не лише встановленню кількісних
показників ІЛР, а і рейтингу певної держави серед інших країн світу. Різні держави за кількісними і
якісними показниками мають індекс людського розвитку в діапазоні від 0,416 до 0,904. (таблиця. 4.7)
В Україні ІЛР в 2016р. становив лише 0,743, тоді як у 1992 р. цей показник досягав 0,842.
Зниження індексу зумовило переміщення України із групи країни з високим рівнем людського
розвитку (ІЛР >0,8) в групу держав з середнім рівнем людського розвитку і рейтингом нижче 80 - го
місця серед країн світу.
Очевидно, що, з'ясовуючи сприятливість екологічних умов для гармонійного розвитку людства,
необхідно особливу увагу звертати і на ІЛР.
ІЛР =

4.7. Порівняльна таблиця основних показників розвитку країн на 2016 рік.

Групи країн
Розвинуті
Країни, що
розвиваються
Бідні країни
Світ загалом
Україна

Населення, % ВВП на душу
до світового населення тис.

Тривалість
життя, роки

Грамотність
дорослих %

Індекс
людського
розвитку

18,5

21,65
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98,3

0,904

72,5

3,32

66,6

75,9

0,662

9,0
100
-

0,98
6,33

50,6
66,7

48,5
78,0

0,416
0,706
0,743
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Конспект лекції № 5
ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: Розібрати поняття екологічного механізму та еколого-економічних інструментів.
Ключові поняття та термін
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Економічний механізм
Економічні інструменти
Податкові інструменти та пільги
Митні платежі
Плата, платежі
Штраф
Субсидія
Дотація
Грант
Кредити
Виплати, відшкодування витрат

Прискорена амортизація
• Цінові інструменти
• Сприяння/ обмеження на ринку
• Премія, нагорода, приз
• Екологічне страхування
• Мінова вартість, ціна
• Екологічний аудит
• Екологічний
аналіз життєвого циклу
продукції
• Міжнародні
стандарти
екологічного
менеджменту та аудиту
•

План лекції:
5.1. Основні поняття економічного механізму і еколого-економічних інструментів
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5.2. Форми еколого-економічних інструментів
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5.3. Податкові інструменти та пільги
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5.4. Митні платежі
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5.6. Ринкові механізми регулювання природокористування.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
5.1. Основні поняття економічного механізму і еколого-економічних інструментів
Як відомо, в економічно розвинених країнах основою регулювання товарно-грошових відносин,
у тому числі і в природоохоронній сфері, є економічний механізм.
Економічний механізм - це сукупність економічних структур, інститутів, форм і методів
господарювання, за допомогою яких реалізуються чинні в конкретних умовах економічні закони та
здійснюється погодження і корегування суспільних, групових і приватних інтересів (Райзберг и др..
1996; Экономическая, 1999). Як ми ще переконаємося, економічний механізм відіграє важливу роль у
реалізації цілей екологічної політики господарського суб'єкта будь-якого рівня.
Основними компонентами економічного механізму є:
• правові основи здійснення економічної діяльності (права, обов'язки, ліцензії, обмеження,
процедури тощо);
• система відносин власності на основні засоби виробництва;
• організаційна структура економіки, тобто система формальних і неформальних
організаційних зв'язків, що формує реальні економічні відносини між господарськими суб'єктами; ці
зв'язки можуть реалізуватися як по вертикалі (реалізація владного впливу), так і по горизонталі
(взаємодія між суміжними економічними суб'єктами, а також на регіональному рівні внаслідок
організаційної діяльності територіальних адміністративних органів);
• система суспільних інститутів (традиції, моральні засади, порядки, релігійні звичаї,
духовні цінності тощо), що формують соціально-інформаційне поле економічної активності;
• економічні інструменти.
Одну з провідних ролей в реалізації дії економічного механізму відіграють економічні
інструменти. Це пояснюється тим, що саме через них передається вплив на головні спонукальні мотиви
діяльності суб'єктів господарювання - їх економічні інтереси.
Економічні інструменти - це засоби (заходи, методи, важелі) зміни фінансового стану
економічних суб'єктів. За допомогою економічних інструментів можна, впливаючи на спонукальні
мотиви діяльності суб'єктів господарювання, регулювати товарно-грошові
відносини на рівні підприємства, території, національної економіки і навіть транснаціональних
систем.
Економічні інструменти умовно можуть бути диференційовані на три взаємозалежні і
взаємообумовлені групи: ціни за ресурси, економічні вигоди, перерозподільні платежі/ виплати.
1. Ціни за ресурси. В широкому розумінні ціна - це кількість благ (зокрема грошей, товарів,
послуг), яку має заплатити економічний суб'єкт за право використовувати певний товар (природний
ресурс/благо, предмет, послугу) або володіти ними.
У контексті розглянутої екологічної тематики до умовної групи цін за ресурси можна віднести
широкий спектр різних за формою економічних показників: ціна за сировину, матеріали, енергію;
платежі за право користування землею, водою, лісом та іншими природними ресурсами; платежі за
використання асиміляційного потенціалу екосистем (плата за забруднення); орендна плата за
використання основних фондів (у тому числі природоохоронної спрямованості); ціна за трудові
фактори (зарплата, нарахування на зарплату); ціна за використання фінансових ресурсів (облікова
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ставка національного банку, процентна ставка комерційних банків, виплати по позиках, ін.).
2. Економічні вигоди. Під економічною вигодою (використання чи застосування будь-чого)
звичайно розуміють додатковий дохід (прибуток), чи одержання певних переваг, які можуть бути
втілені в додатковий дохід (прибуток).
Економічна вигода від використання природних благ формується під впливом трьох основних
груп факторів. Перша визначається внутрішньою ефективністю господарювання економічного
суб'єкта, який споживає природні блага, тобто його вмінням одержати максимум вигоди від
використання цих благ. Друга група факторів обумовлена властивостями даного природного блага,
тобто його кількісними і якісними характеристиками. Третя група визначається зовнішніми умовами
економічного середовища, у якій здійснює свою діяльність даний суб'єкт господарювання: цінами за
використані первинні ресурси (матеріальні, енергетичні, фінансові), можливостями регулювання цін
на свою власну продукцію, системою формальних і неформальних перерозподільних механізмів та
інструментів (податків, платежів, знижок, пільг, хабарів, рекету) тощо.
Основна функція економічних вигод у системі товарно-грошових відносин - мотиваційна. Саме
одержання прибутку є рушійною силою здійснення будь-якого виду господарської діяльності. Ця
здатність економічної вигоди впливати на перебіг економічних процесів може ефективно
використовуватися при формуванні мотиваційного інструментарію екологізації економічних систем.
3. Перерозподільні платежі/ виплати. Це система вилучення частини доходів в одних
економічних суб'єктів з метою передачі іншим економічним суб'єктам. Юридичний механізм
перерозподілу може ґрунтуватися: на законодавчих актах (так, зокрема, функціонують системи
оподаткування і платежів; на формалізованих двосторонніх угодах (наприклад, між власником і
орендарем землі, за що останній виплачує ренту; на добровільній (однобічній основі (зокрема,
здійснюються спонсорські пожертвування на екологічні чи соціальні цілі.
Звичайно система перерозподілу містить чотири основні елементи:
1. порядок вилучення доходів в економічних суб'єктів-донорів;
2. ставки вилучення доходів;
3. порядок передачі зібраних коштів економічним суб'єктам-реципієнтам;
4. ставки виплат реципієнтам.
Можна говорити, що в контексті розглянутої економічної тематики перерозподільні платежі/
виплати виконують функції еколого-економічної та еколого-соціальної корекції.
5.2. Форми еколого-економічних інструментів
Ведучи мову про різні форми еколого-економічних інструментів, слід пам'ятати про певну
умовність подібної класифікації.
Мита

Податки

Субсидії

Гранти

Платежі

Штрафи

Еколого-економічні
інструменти

Амортизаційні

Страхові

Дотації

Премії

Виплати

Цінові

Сприяння ринку

Кредитні

Рис. 5.1.Форми еколого-економічних інструментів
І все-таки, пам'ятаючи про певну умовність, спробуємо сформулювати найбільш характерні
риси різних еколого-економічних інструментів і можливі сфери їх використання.
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5.3. Податкові інструменти та пільги
1. Податкові інструменти. Відповідно до енциклопедичного визначення, податок (англ. - tax,
рос. - налог) - це обов'язкове і безповоротне вилучення коштів, яке здійснюється державою або
місцевими органами влади для фінансування суспільних витрат (Бернар и др., 1994).
Головною особливістю еколого-економічного інструментарія є те, що кошти, які збираються
таким чином, надходять, як правило, на бюджетні рахунки відповідного рівня (державного чи
місцевого) і використовуються на фінансування екологічних проблем, що мають загальне для даного
рівня значення. Податки екологічної спрямованості стягуються або окремо (тобто передбачені
спеціальні статті), або в складі інших податків (відраховуються частки від загальної суми податків).
Можна назвати багато різних форм використання податкових інструментів в екологічних цілях (див.
наприклад: Ecotaxation, 1997; Oosterhuis,1996; Environmental, 1996; Human, 1997; Lister,1996;
Environmental, 1994; Making, 1994):
• Громадський екологічний податок; стягується із платоспроможних громадян країни на
екологічні проблеми (застосовується в багатьох країнах, одна з форм цього податку, зокрема,
практикується у Франції);
• Податок на розв'язання глобальних, національних чи регіональних екологічних проблем;
характерним прикладом подібного податку є податок на ліквідацію наслідків Чорнобильської
катастрофи (Україна); у деяких країнах існують місцеві податки на охорону конкретних природних
об'єктів (лісів, озер, боліт);
• Податок на транзит через країну вантажів (в Україні на екологічні цілі передбачена частина
зазначеного податку);
• Екологічний податок на автомобілі (екологічна складова податку звичайно включається в
загальний податок за використання автомобіля; застосовується в більшості країн Європи, а також у
США, Канаді, Японії);
Екологічний податок на повітряний транспорт; включається в загальні ставки податку за
здійснення даного виду діяльності в країні (Канада, США, Данія, Норвегія, Швеція) і за політ через
територію країни (є стандартним заходом для міжнародних правил);
• Екологічний податок на конкретні групи товарів, у тому числі: мінеральні добрива
(Норвегія, Швеція); пестициди (Данія, Франція, Угорщина, Португалія, Швейцарія та ін.);
пластмасова тара, упаковка (Данія, Угорщина, Ісландія, Польща); шини (Канада, Данія, Фінляндія,
Угорщина, Польща); батарейки/ акумулятори (Данія, Швеція, Японія), галони (тобто хлор- і
фторвмісні гази, які використовуються при гасінні пожеж у замкнених просторах і належать до класу
озоноруйнівних речовин) (Австрія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща); розчинники (вважаються
озоноруйнівними речовинами) (Данія); мастила (Фінляндія, Франція, Норвегія);
• Екологічний податок на паливо, в тому числі залежно від наявності екологічно шкідливих
компонентів: свинцю (у більшості країн); вуглецю (Данія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія), сірки
(Бельгія, Данія, Франція, Польща, Швеція), окислів азоту (Чехія, Франція, Польща, Швеція);
• Комунальний податок (що передбачає компенсацію витрат на водогін, каналізацію,
утилізацію відходів).
Зазначені податкові інструменти умовно можна вважати такими, що спрямовані на вилучення
доходів. Не менш (а можливо, й більш) важливим заходом є стимулювання екологічно обумовленої
діяльності економічних суб'єктів за допомогою системи пільгових (дотаційних) податкових
інструментів.
До можливих видів податкових пільг можна віднести: зменшення ставок ПДВ і податку на
прибуток (аж до повного звільнення від сплати податків); зменшення ставок податку на власність;
дозвіл на включення в собівартість продукції витрат екологічного призначення, не пов'язаних
безпосередньо з основним видом діяльності, надання податкових привілеїв з інвестування в екологічну
сферу, формування режимів прискореної амортизації, зниження ставок акцизних зборів, ін.
До основних напрямків надання податкових пільг можна віднести (Прокопенко, 2000):
• Податкові пільги (ПДВ, податки на прибуток) на виробництво продукції екологічного
призначення (очисне устаткування, моніторингові системи, рекультиваційна техніка, медичні товари,
засоби індивідуального екологічного контролю);
• Податкові пільги (ПДВ, податок на прибуток) на здійснення екологічно орієнтованих видів
діяльності: переробки відходів, облагородження ландшафтів (очищення рік і озер, озеленення
території, ін.), екологічної освіти, рекреаційних видів послуг, екотуризму, роботи з підтриманням
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біорізноманіття (створення і підтримка заповідників, заказників, національних парків, особливо
цінних природних об'єктів, ін.);
• Податкові пільги (податок на власність, податок на землю) для економічних суб'єктів, що
займаються екологічно орієнтованими видами діяльності;
• Податкові пільги (ПДВ, податки на прибуток) для підприємств, що випускають екологічно
чисту продукцію, яка дає можливість замінити екологічно несприятливі товари (екологічно чиста
сільгосппродукція; продукція, що заміняє озоноруйнівні речовини; будматеріали; мийні засоби тощо);
• Податкові пільги на продукцію, що сприяє підвищенню інтегральної економічної
ефективності економічної системи і зниженню матеріаломісткості та енергоємності продукції (нові
будматеріали, біогазові установки, альтернативні джерела енергії тощо);
• Податкові пільги (податок на прибуток) на інвестиції екологічного призначення;
• Податкові пільги (плата за надра) на використання виснажених і бідних джерел природних
ресурсів;
• Відстрочення виплати патетичних мит за екологічні відкриття і винаходи екологічної
спрямованості;
• Надання прав підприємствам включати в собівартість продукції витрати на підвищення
екологічної грамотності (оплата навчання, літератури, ін.) незалежно від основного виду діяльності;
• Надання прав на прискорену амортизацію основних фондів, що обслуговують екологічно
орієнтовані види діяльності.
Акциз (від франц. accise, в англ.. - excise tax, рос. - акциз ) є одним із видів податку; це непрямий
податок на продаж певного виду товарів. На відміну від податку з обороту, цей податок вилучається
не з усієї
вартості товару, а лише з її приросту на кожній наступній стадії виробництва та реалізації.
Оподаткуванню підлягає різниця між виручкою, отриманою компанією від реалізації товарів і послуг,
та витратами на закупку сировини і оплату послуг. Фактично акциз є вилученням надприбутку, що
можуть одержувати суб'єкти при торгівлі. У здійсненні екологічної політики акцизи відіграють
важливу роль, насамперед, завдяки можливості впливати на ціни енергоносіїв і мінеральної сировини.
Як правило, застосування акцизів дозволяє підняти рівень цін на енергоносії, що сприяє реалізації
енергозберігаючої політики. Цей захід активно застосовують країни ЄС і Японія.
5.4. Митні платежі
2. Митні інструменти. Мито (англ. - customs, duty, toil, customs tax; рос. - пошлина) - це
обов'язковий внесок, який стягується митними органами даної країни при ввезені товару на її
територію чи його вивезенні з цієї території і є невід'ємною умовою такого введення чи вивезення.
Розрізняються:
Мито імпортне (ввізне); стягується з товарів, ввезених через кордон на територію країни. З
урахуванням екологічних факторів найбільш поширеними видами інструментарію, реалізованого
через імпортні мита, можна вважати:
Встановлення екологічних ввізних мит (чи підвищення митних тарифів) для екологічно
несприятливих товарів, тобто тих, що можуть завдати екологічної шкоди при їх експлуатації на
території країни; серед найбільш поширених товарів, до яких застосовується зазначений інструмент,
можна назвати: використані автомобілі (зокрема, діє в Україні); пестициди, відходи, озоноруйнівні
речовини; мийні засоби; ін.;
Звільнення від ввізних мит (зменшення величини митних тарифів) продукції екологічного
призначення: екологічного устаткування; засобів моніторингу; рослин і тварин, що сприяють
підтриманню біорізноманіття в країні; ін.
Мито експортне (вивізне); стягується з товарів, що вивозяться з країни. З урахуванням
екологічних аспектів можна назвати найбільш характерні випадки:
Застосування вивізних мит (чи митних тарифів) на продукцію, виробництво якої в країні,
звідки вона вивозиться, пов'язане із завданням еколого-економічних збитків; до подібної продукції
звичайно належить продукція первинної переробки природної сировини (метал, паливо, хімічна
сировина); цінні сорти рослин, породи тварин тощо;
Звільнення від вивізних мит (чи зниження митних тарифів) продукції, експорт якої сприяє
заміщенню виробництва матеріаломісткої, енергоємної, збитоємної продукції; подібними
інструментами користується Росія для збільшення експорту поліграфічної продукції; своєрідною
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формою зазначеного інструментарію є максимальне зниження вартості в'їзної візи (застосовується
країнами - потенційними експортерами туристичних послуг, наприклад, Туреччиною, Кіпром,
Болгарією, ш.).
3. Плата, платежі (англ. - payment, fees, charges, рос. - плата, платежи). Це грошові чи інші
блага, які економічний суб'єкт сплачує за використання ресурсів, природних благ (включаючи
асиміляційний потенціал) і за можливості здійснення господарської діяльності. В еколого-економічній
сфері плати і платежі є найбільш поширеною формою інструментарію, що в тому чи іншому вигляді
застосовується в більшості країн. Найбільш характерними прикладами є:
- плата за землю;
- плата за мінеральні ресурси;
- плата за використання інших компонентів природного середовища, наприклад, ефіру;
- платежі за вирубку лісу;
- платежі за використання ресурсів рослинного і тваринного світу;
- плата за випас худоби;
- платежі за полювання і рибальство;
- плата за вхід на територію природних парків;
- платежі за атмосферні емісії (викиди);
- платежі за скидання у водні джерела;
- платежі за розміщення твердих (чи рідких у контейнерах) відходів у навколишньому
середовищі;
- платежі за інші види забруднення середовища (шумові, електромагнітні, ін.).
5.5. Штрафи, субсидії, дотації гранти, кредити, виплати та інші економічні інструменти.
4. Штраф (від нім. Strafe - покарання; в англ. - fine, penalty; рос. - штраф). Це грошове покарання
у вигляді стягнення з винних певної суми; засіб матеріального впливу на юридичних і фізичних осіб,
винних у порушенні чинних законів, договорів, правил (Райзберг и др., 1996). Стосовно екологічної
сфери можна назвати такі види штрафних санкцій:
- Міжнародні санкції за порушення умов міжнародних договорів у галузі навколишнього
середовища;
- Штрафи за недотримання екологічного
- законодавства в країні;
- Відшкодування (на міжнародному рівні) збитків, що завдані однією країною іншій країні (чи
країнам);
- Відшкодування (на національному рівні) збитків, завданих одним економічних суб'єктом
іншому економічному суб'єкту господарської діяльності.
5. Субсидія (від лат. - subsidium; в англ. - subsidy; рос. - субсидия). Це цільова незворотна
допомога в грошовій чи натуральній формі, що надається за рахунок коштів державного бюджету або
спеціальних державних і недержавних фондів економічним суб'єктам (один із напрямів фінансування
екологічно орієнтованих видів діяльності). Адресні субсидії у вигляді безпосередньо наданих коштів
називають прямими, а ті, що здійснюються за допомогою податкових, кредитних чи інших пільг,
називають непрямими субсидіями. Серед напрямів екологічної діяльності, під які звичайно виділяють
субсидії, можна назвати:
- Здійснення природоохоронних програм, що мають загальнодержавне, загально регіональне
значення (створення заповідників, озеленення території, збереження природних об'єктів, створення
об'єктів для утилізації відходів тощо);
- Фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДР і ДКР) за
“пілотними” проектами, що мають загальнонаціональне чи регіональне значення (альтернативні
джерела отримання енергії; нові екологічно орієнтовані технології, ін.);
- Фінансування міжнародних проектів екологічної спрямованості (збереження клімату і
біорізноманіття, підтримання природних об'єктів, що мають трансграничне значення);
- Фінансування освітніх, просвітницьких і культурних програм, ін.
6. Дотація (від лат. dotatio - дарунок, пожертвування; в англ. - grant-in-aid, subsidy; рос. -
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дотация). Це грошова допомога або інші види допомоги з державних чи інших джерел, що надаються
юридичним чи фізичним особам для покриття збитків або на спеціальні цілі. Дотація - це вид субсидій
на збільшення вигідності екологічно спрямованих видів діяльності.
Те, що в пострадянських державах розуміють під терміном "дотація", часто застосовується в
розвинених індустріальних країнах як фінансова допомога низькорентабельним і збитковим
виробництвам, що мають значення з погляду вирішення важливих соціальних і екологічних завдань.
Як приклади екологічно орієнтованих дотацій можна назвати:
- Дотації в сільському господарстві на вирощування продукції без отруйних хімікатів;
- Населення частини ризику щодо просування на ринок піонерної продукції, яка має
екологічне призначення;
- Ведення сільського господарства в особливо обережному екологічному режимі (наприклад,
в умовах збереження первинних ландшафтів або пам'ятників історії; зокрема, набуло розвитку у
Великобританії);
- Дотацію регіонам чи країні, навіть цілим державам, змушеним "притримувати"
індустріальний розвиток заради збереження природних ландшафтів, що мають національне чи
міжнародне значення (такими природними об'єктами, зокрема, можна вважати болота півночі України,
що живлять її річки; тропічні ліси Амазонки, що виробляють значну частину кисню Землі, та багато
іншого).
7. Грант (англ.: grant - дарунок, субсидія; рос. - грант). Це оплачуване субсидоване замовлення
державних чи інших організацій на виконання наукових досліджень, конструкторських розробок чи
інших робіт; кошти, що виділяються в порядку добродійності для фінансової підтримки наукових
досліджень, вчених, діячів культури. Взагалі під грантом розуміють вид економічної допомоги, що
надається на конкурсній основі.
Однією з пріоритетних сфер, де надаються гранти, є екологічна. Так само, як субсидії і дотації,
гранти звичайно виділяються на незворотній основі. При цьому, як правило, дотримуються жорстких
умов (вимог) витрати коштів.
8. Кредити (від лат. credit - "він вірить"; в англ. - credit; рос. - кредит). Це позичка в грошовій
чи товарній формі, надана кредитором позичальнику на умовах зворотності, найчастіше з виплатою
позичальнику відсотка за користування позичкою. Основними формами використання кредиту як
економічного інструментарію для вирішення екологічних проблем можуть бути:
- пільги за термінами кредитування;
- пільги за процентними ставками (аж до безпроцентних умов використання позики);
- пільги за обсягами кредитування;
- пільги за гарантіями на кредит.
У багатьох країнах для здійснення пільгового кредитування екологічних програм засновано
екологічні банки або у звичайних комерційних банках створені спеціальні nmireimbursemebt'i
кредитування на екологічно орієнтованих видів діяльності.
9. Виплати, відшкодування витрат (англ. - reimbursement, refund, рос. - выплаты). Це грошові
виплати юридичним чи фізичним особам або системам заходів, спрямована на компенсацію різних
форм збитку, пов'язаного з порушенням середовища чи необхідністю нести додаткові витрати для його
попередження.
Виплати можуть здійснюватися безпосередньо (від винуватця екодеструкції її "жертві") або за
посередництвом спеціально створюваних екологічних фондів. У практиці природокористування
різних країн можна зустріти різноманітні форми використання виплат, у тому числі:
- Виплати підприємствам чи окремим особам на компенсацію збитків від забруднення
середовища (як аварійного, так і того, що діє постійно);
- Виплати країнам, що мають негативний баланс у трансграничному забрудненні середовища
(тобто більше його отримують, ніж експортують);
- Виплати підприємствам чи населенню за згоду "терпіти" поруч із собою ("по сусідству")
екологічно несприятливий або потенційно небезпечний промисловий чи інший об'єкт;
- Виплати регіонам чи країнам втраченої вигоди, на що вони змушені погодитися через
необхідність "консервувати" рівень свого індустріального розвитку заради збереження суспільно
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необхідних природних об'єктів (боліт, озер, рік, лісів);
- Компенсація витрат підприємствам, що здійснюють екологічно необхідні, але економічно не
прибуткові види діяльності (створення і підтримання територій, що охороняються, переробка відходів,
ін.).
10. Прискорена амортизація (англ. - accelerated depreciation (знос)/ amortization
(відшкодування); рос. - ускоренная амортизация). Це система заходів (реалізується переважно шляхом
застосування спеціальних норм амортизації), що створює умови для збільшення розмірів
амортизаційних фондів (неоподатковувана частина доходу) в перші роки експлуатації основних
фондів. З погляду досягнення екологічних цілей цей засіб має сенс і застосовується в багатьох країнах
(Японія, Франція, Німеччина), тому що створює економічні передумови для прискореної модернізації
екологічно орієнтованих основних фондів і активізації інноваційної політики в екологічній сфері.
11. Цінові інструменти (англ. -pricing, price instruments, рос. - ценовые инструменты). Це
система заходів впливу на економічні інтереси суб'єктів господарювання, основним результуючим
механізмом якої є цілеспрямована зміна вигідності різних видів діяльності (товарів) за допомогою
зменшення чи збільшення цін.
Можна назвати два основні напрямки використання цінових інструментів у природокористуванні:
пряме регулювання цін і непряме (за допомогою інших інструментів) регулювання цін.
Методи прямого регулювання цін використовуються в тих випадках, коли існують можливості
адміністративного впливу на ціни. В умовах ринкової економіки це відбувається, як правило, у двох
випадках: по-перше, в умовах монопольного положення продавця чи покупця, по-друге, коли в
будь-якому економічному просторі припиняється дія вільного ринкового регулювання цін. Як
правило, в обох випадках активним економічним суб'єктом (монополістом або суб'єктом
адміністративного регулювання цін) виявляється держава або органи місцевої адміністрації. Як форми
прямого регулювання цін можна назвати:
- Диверсифікацію цін у часі (протягом доби) на електроенергію з метою більш рівномірного
споживання енергії, а отже, підвищення ефективності використання енергоресурсів; звичайно
встановлюють двотарифний (день - ніч) чи три тарифний (день - ніч - години "пік") режими, які активно
використовуються в багатьох країнах світу (зокрема, в Австралії, Німеччині та інших країнах);
- Диверсифікація цін за споживачами на природні ресурси; прикладом є встановлення різних
тарифів на воду для різних споживачів (наприклад, населення, комунального господарства,
промисловості сільського господарства); подібні заходи застосовуються в багатьох країнах (зокрема,
в Україні, Японії); пільгові тарифи звичайно встановлюються для населення, більш жорсткі (іноді в 2-4
рази вищі) - для промисловості;
- Диверсифікація цін за споживачами на послуги інфраструктури (зв'язок, транспорт,
комунальні послуги), що має місце в Україні; наявність подібної диверсифікації цін може
використовуватися для створення пільгових режимів роботи екологічно орієнтованим підприємствам;
- Встановлення підвищених закупівельних цін на екологічно чисту продукцію (наприклад,
сільськогосподарську); у тому випадку, якщо держава чи територіальні органи управління є замовником
такої продукції;
- Адміністративний контроль цін (встановлення максимуму чи мінімуму) на деякі види
продукції, наприклад, на відходи, рослинну чи тваринну сировину, природні ресурси, ін.
Методи непрямого регулювання цін мають у ринковій економіці значно ширші можливості.
Ці методи базуються на механізмах впливу на рівень цін за допомогою інших інструментів. Саме вони
можуть здійснити, здавалося б, неможливе: зробити більш чисту продукцію дешевшою для споживача
і вигіднішою для виробника - підвищуючи на неї одночасно і попит і пропозицію. І навпаки: створити
економічні бар'єри - підвищену ціну споживання (тиск на попит) і зменшені закупівельні ціни (тиск на
пропозицію) - для екологічно неспроможної продукції.
Кінцевими стратегічними цілями методів непрямого регулювання цін, таким чином, можна
вважати:
1. підвищення рівня цін для споживача на екологічно несприятливу продукцію, тобто на ті
види продукції, виробництво і споживання яких пов'язане з процесами порушення природного
середовища; можливе одночасне зменшення закупівельних цін (ціни виробника) на такі види
продукції (це обумовлює зниження вірогідності виробництва і споживання продукції);
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2. зниження рівня цін споживача на екологічно сприятливу продукцію, тобто на ті види
продукції, які сприяють зниженню екологічного пресу на різних стадіях виробництва і споживання
продукції, можливе одночасне підвищення закупівельних цін на такі види продукції, наприклад, на
сільгосппродукцію, вирощену без застосування отрутохімікатів (все це обумовлює підвищення
вірогідності виробництва і споживання продукції);
3. створення цінових гарантій вирішення екологічних проблем, що виникають на різних стадіях
життєвого циклу виробу; прикладами подібного механізму дії цін є: використання заставних цін на
тару (гарантують організований збір тари після використання продукції); включення в ціну продукції
вартості її утилізації після використання (подібний захід передбачений, наприклад, для пластикового
посуду) та ін.
12. Сприяння/ обмеження на ринку (англ. - promotion/ restriction at a market; рос. - содействие/
ограничение на рынке). Це комплекс організаційних заходів, який дозволяє надати додаткові
економічні переваги екологічно орієнтованим суб'єктам або створити економів обмеження екологічно
несприятливим господарникам, як правило, без прямого фінансового впливу на інтереси суб'єктів
(вилучення доходу або субсидування). Серед основних напрямків застосування зазначеного
виду заходів можна назвати:
- Присудження нагород (звань, призів), сам факт володіння якими надає додаткові ринкові
переваги екологічно передовим підприємствам;
- Маркетингове сприяння екологічно орієнтованим суб'єктам (збільшення дозволеного часу
роботи або розширення сфер діяльності); зокрема, в Японії менш гучним літакам надається
додатковий час для злету і посадки (рано вранці і пізно ввечері); у деяких країнах існують обмеження
на роботу в певних секторах (кварталах міста, дитячих установах) устаткування, що не відповідає
екологічним стандартам;
- Надання додаткових ресурсів (зокрема території), лімітів на електроенергію, воду, газ під
розвиток екологічно сприятливих видів діяльності; особливо цей захід актуальний для країн з
дефіцитом ресурсного забезпечення (як, наприклад, в Україні);
- Інформаційна підтримка підприємств; у деяких префектурах Японії малим приватним
підприємствам безплатно передається технічна документація на виготовлення нових видів продукції
(особливо це характерно для керамічних виробів);
- Державний протекціонізм для екологічно орієнтованих видів продукції в зовнішній торгівлі.
13. Премія, нагорода, приз (англ. - bonus, award, prize; рос. -премия, награда, приз). Це грошова
чи інша винагорода за успіхи в здійсненні екологічної діяльності. Найбільш поширеними є такі види
нагород:
- Премії і нагороди підприємствам, що мають успіхи в екологічній діяльності (щорічно
проводиться в Німеччині);
- Премії і звання переможців у конкурсі на краще екологічне місто (селище); у Німеччині
щорічно розігрується звання "Екологічна столиця Німеччини" з одержанням грошового призу;
Премії підприємцям, громадянам, домовласникам, що домоглися успіхів в економічній
діяльності; у Хайдельберзі (Німеччина) кожний домовласник одержує премію в 1000 євро, якщо йому
вдається знизити до нормативної величини енерговитрати на утримання будинку.
14. Екологічне страхування (англ. - environmental insurance, рос. - екологическое
страхование). Це створення за рахунок коштів економічних суб'єктів резервних (страхових) фондів,
призначених для відшкодування збитків від впливу на природне середовище внаслідок
непередбачених надзвичайних ситуацій (екологічних аварій, катастроф, ш.).
Екологічне страхування покликане вирішити такі завдання:
1. сформулювати систему економічної відповідальності (економічних суб'єктів) за можливі
економічні збитки внаслідок надзвичайних ситуацій;
2. створити резервні фонди для відшкодування можливих збитків;
3. забезпечити економічну захищеність реципієнтів (економічних суб'єктів), які можуть
зазнати шкоди в результаті надзвичайних ситуацій.
Таким чином, екологічне страхування забезпечує економічну відповідальність потенційних
екодеструкторів і гарантує економічну захищеність потерпілим.
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Екологічне страхування широко використовується в багатьох країнах (Японії, США, Німеччині
та ін.). страхування підлягають об'єкти, які є носіями екологічного ризику (ємності шкідливих і
вибухонебезпечних речовин; виробництва, що несуть загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
трубопроводи, транспортні засоби, ін.). екологічне страхування непрямо створює економічні стимули
відмови від потенційно небезпечних виробництв.
Еколого-економічні інструменти є потужними важелями екологізації системи виробництва і
споживання продукції. Різноманіття форм еколого-економічних інструментів створює багатий спектр
можливостей цілеспрямованого екологічного орієнтованого впливу на економічні інтереси суб'єктів
господарювання. Уміли використання цих можливостей у поєднанні з іншими методами дозволяє
ефективно вирішувати складні еколого-економічні проблеми в межах механізмів саморегулювання
ринкової економічної системи.
5.6. Ринкові механізми регулювання природокористування.
Одна з головних переваг ринку - здатність досягати високої ефективності використання будьяких виробничих факторів, які включаються в систему ринкових відносин (тобто тих, які стають
товаром). Для того щоб використовувати всі переваги ринку, економісти (у тому числі й ті, діяльність
яких пов'язана з екологічною сферою) повинні досконало знати закони, за якими функціонують його
механізми, чітко окреслювати ті межі, в яких можуть бути реалізовані можливі переваги. Ринок,
зокрема, блискуче розв'язує завдання зниження енергоємності й матеріаломісткості систем). Слід
також чітко розрізняти ті межі, поза якими варто залишити ілюзії з приводу вирішення проблем за
допомогою ринкових механізмів. Необхідною передумовою такого аналізу є дослідження функцій
природного середовища.
Можна назвати дві форми процесів купівлі-продажу, у яких можуть брати участь природні
фактори.
1. Процеси прямої реалізації ринкових відносин; відбуваються тоді, коли об'єктом купівліпродажу стає безпосередньо фактор природного середовища. Так, зокрема, продаються мінеральні
ресурси, продукти лісу, моря, природна сировина тощо.
2. Процеси опосередкованої реалізації ринкових відносин; відбуваються тоді, коли об'єктом
купівлі-продажу стає не сам природний фактор, а функції, які він виконує; саме вони
опосередковуються в процесах продажу інших предметів і послуг.
Таким чином, можемо говорити, що природні блага мають властивості товару, бо можуть
продаватися прямо або опосередковано через інші предмети і послуги.
Теоретично опосередкована вартісна оцінка будь-якого природного блага може бути визначена
через додатковий обсяг продажу і/або підвищений рівень цін на відповідний товар порівняно з
аналогічними економічними показниками в тих місцях і в той час, де і коли відсутня підвищена
потреба в зазначених природних благах. Схематично це може бути виражено формулою:
Воп = сумма (Пі'* Ці' - Пі*Ці),
де Воп - опосередкована вартісна оцінка певного природного блага;
Пі', Пі - обсяг продажів і-того товару відповідно в умовах підвищеного попиту (викликаного
потребою в природних благах) і за відсутності підвищеного попиту; Ці', Ці - ціна на і-й товар
відповідно в умовах підвищеного попиту і за відсутності такого; п - кількість товарів (предметів і
послуг), за допомогою яких може бути реалізована потреба в даних природних благах.
Мінова вартість, ціна. Природні фактори є специфічними елементами товарно-грошових
відносин. З одного боку, вони є носіями властивостей, звичайних для будь-яких елементів системи
економічних відносин (наприклад, властивості товару). З іншого боку, особливості природних
факторів (на чому ми вже зупинялися вище) істотно відрізняють їх від інших елементів економічної
системи і суттєво обмежують дію традиційних економічних властивостей.
До розряду традиційних економічних властивостей, які притаманні товарам, належать їх мінова
вартість і ціна.
Такі ж властивості мають і пиродні фактори, що беруть участь у процесі товарно-грошових
відносин. Мінова вартість характеризує купівельну спроможність одного товару відносно іншого.
Раніше на конкретному прикладі ми переконалися, що наша можливість задовольняти потреби в
конкретних природних благах може бути прямо чи опосередковано реалізована за певну суму грошей.
Саме ця сума і виступає в ролі універсального еквівалента купівельної спроможності (мінової вартості)
даного природного блага.
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З міновою вартістю тісно пов'язана інша характеристика - ціна, під якою звичайно розуміють
ту кількість коштів (грошей), за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю
товару (Райзберг и др., 1996).
Таким чином, формування ціни можна вважати процесом пошуку компромісу між продавцем
(ціною пропозиції) і покупцем (ціною попиту).
Цілком природно, що продавець прагне продати якнайдорожче. Мінімальний рівень ціни
продавця (нижче якого він не може знизити ціну) при цьому визначається витратами виробництва і
доставки на ринок товару. Коли товаром є природні фактори (природні блага) - це витрати, пов'язані з
відтворенням кількісних і якісних характеристик даного природного фактора, або витрати, необхідні
для створення умов (зокрема, необхідної інфраструктури, допоміжних товарів і послуг), достатніх для
задоволення потреб у даних природних благах. Крім того, ціна пропозиції залежить і від інших
факторів: психології продавця, його ринкової стратегії, цін конкурентів, можливостей
виробника/продавця одержати фінансові чи не грошові пільги або різні форми підтримки (субсидії,
податкові пільги, сприяння організації діяльності тощо).
Покупець прагне купити товар якомога дешевше, й існує та межа максимального рівня ціни
покупця, вище якої він не може чи не згоден платити. Ціна покупця, як правило, набагато більше зазнає
впливу суб'єктивних факторів порівняно з ціною продавця. Це пояснюється тим, що в її основі
звичайно лежить суб'єктивна оцінка покупцем усіх вигод, які він може одержати у випадку придбання
товару (задоволення своїх потреб). У цілому на ціну попиту крім суб'єктивних смаків і переваг покупця
впливають такі фактори: ступінь насичення ринку аналогічними (такими, що можуть замінити певні
функції) товарами і послугами, еластичність попиту, платоспроможність покупця тощо мінімальний
рівень ціни продавця визначається витратами відтворення природних благ. Максимальний рівень ціни
покупця обумовлений вигодою їх використання.
Для такого специфічного товару, яким є природні фактори, значний вплив на ціну попиту
справляє форма і ступінь мотивації потреби в даних природних благах. Саме вони визначають
еластичність попиту і, відповідно, впливають на його ціну.
Аналіз факторів еластичності стосовно природних благ дозволяє зробити кілька висновків.
Перше. Більшість природних благ, які виконують фізіологічні функції (наприклад, питна вода,
повітря для дихання, необхідні продукти харчування, ін.), практично не мають благ замінників. Саме
вони в обсягах, необхідних для виконання зазначених функцій, становлять (чи мають становити)
предмети нееластичного попиту. Без них просто неможливе життя людини, про що це свідчить?
Насамперед про те, що не можна заощаджувати на цьому виді природних благ. Там, де через низьку
платоспроможність населення не в змозі забезпечити себе зазначеними благами, про це повинні
потурбуватися держава або органи місцевої адміністрації. Підкреслимо ще раз, що мова йде: по-перше,
про природні блага певної якості (склад компонентів, рівень чистоти), по-друге, про певні обсяги
даного блага, що покривають фізіологічні потреби. Розв'язання цієї проблеми (з відповідним
фінансовим забезпеченням) має бути одним із першочергових завдань.
Друге. Незамінність даного виду природних благ для фізіологічних потреб населення не означає,
що ці блага так само незамінні в економічних системах. Тут вони можуть вважатися відносно
замінними. Наприклад, водоємні технології можуть бути замінені на рециркуляційні технології, а
водоємні товари і послуги - на не водоємні. На практиці це означає, що потреба в такому природному
ресурсі, як вода, частково задовольнятиметься (заміщатиметься) іншими видами ресурсів, зокрема,
обладнанням та електроенергією. У цьому плані попит на більшість
природних благ, які використовуються у виробництві і побуті, є значною мірою еластичним. Це
може бути використано з метою зниження природоємності економічних систем через застосування
цінового інструментарію.
Третє. Для природних благ, які виконують соціальні функції (тобто формують особистісні якості
людини), ступінь нееластичності попиту (інакше кажучи, готовність людини платити, навіть
незважаючи на підвищення ціни) буде тим вищий, чим глибше усвідомить людина значення цих
функцій у її житті чи розвитку дітей. У даному випадку йдеться про предмети і послуги, що
забезпечують інформаційний контакт людини з цілісними природними системами. Це, з одного боку,
відтворені працею людини самі природні об'єкти, „привнесені" в середовище проживання людини:
острівці природних ландшафтів. Дерева, кущі, газони, квіти, представники фауни (птахи на деревах,
риби у фонтанах, звірі в парку, ін.). З іншого боку, це різні види послуг(транспортні, туристичні,
сервісні), які дозволяють реалізувати інформаційний контакт із дикими чи наближеними до диких
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природними ландшафтами.
Ведучи мову про врахування еколого-економічних оцінок у системі товарно-грошових
відносин, ще раз нагадаємо про ті властивості природних благ, що обмежують сферу використання
економічних показників для вирішення екологічних проблем.
• Фізіологічні, соціальні та екологічні функції природи безцінні в економічному значенні, тобто
не можуть мати вартісної оцінки. Це виключає можливість регулювання їх використання за допомогою
економічних показників. Економічно оцінювати, а отже і регулювати, можна лише незначну частку
економічних функцій природи, яка опосередковано пов'язана з трьома згаданими групами функцій.
• Природні фактори, що забезпечують зазначені функції, в умовах планети не можуть бути
штучно відтворені через діяльність економічної системи. Відповідно, економічна система не може
повною мірою взяти відповідальність за регулювання їх використання.
Більшість зазначених функцій не можуть бути заміщені, тобто компенсовані залученням
інших форм капіталу (зокрема, використанням будь-яких матеріальних ресурсів чи додатковою
працею).
Значна частина природних факторів не може бути відчужена (неможливе встановлення форм
власності). Такі природні блага, як клімат планети, її захисні (буферні) системи, атмосферне повітря,
водна система, біосферні компоненти, електромагнітне поле Землі та інші, є надбанням світового
співтовариства і не можуть бути предметом купівлі-продажу.
Неможливість “всеохопного” застосування ринкових інструментів до регулювання споживання
вищезгаданих природних благ не виключає, що подібні важелі не можуть частково використовуватися
в тих сферах господарювання, де це можливо і доцільно. Зокрема, вони успішно вирішують проблеми
зниження матеріаломісткості та енергоємності (а отже, значною мірою і природо ємності) продукції.
У деяких країнах ефективно застосовується система продажу прав на забруднення, використовуються
також інші механізми.
5.7. Практичні процедури управління екологізацією економіки та її підрозділів
Удосконалення методів екологізації економіки здійснювалось не тільки шляхом застосування
природозберігаючих технологій або формування обмежень (стандартів), але й завдяки створенню й
удосконаленню управлінських процедур (схем, принципів, рекомендацій, прийомів). Вдала
управлінська схема, що була одного разу вже вибрана шляхом проб і помилок, давала змогу потім
повторити вдалий досвід, уникнувши можливих прорахунків. Процедури економічного управління
закріплювались у процесі повторення, враховуючи місцеві особливості при поширенні на інші регіони
чи країни світу. Вони вирішували дуже важливі завдання: компенсували брак знань і досвіду з окремих
проблем природокористування в простих виконавців (їм, зокрема, вже не потрібно було думати над
тим, що робити, значною мірою процедури відповідали й на питання як робити). Крім того, ці
процедури підтягували рівень знань більшості виконавців до рівня лідерів (стандартні пункти
процедур висували певні вимоги до знань і навичок виконавців); заощаджували кошти в галузі
природокористування (оскільки щось повторити завжди дешевше, ніж винайти); змушували
обмінюватися досвідом між регіонами під час передачі процедур. Мабуть, найбільшого поширення в
практиці природокористування набули такі процедури екологічного управління, як: оцінка впливу на
навколишнє середовище (ОВОС), екологічний аудит, екологічна оцінка життєвого циклу виробів,
міжнародні стандарти екологічного менеджменту та аудиту, місцеві ініціативи із забезпечення сталого
розвитку („Місцева агента - 21").
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВОС) (англ.. варіант: environment impact
assessment). У широкому розумінні ця процедура передбачає оцінку можливих наслідків впливу будьяких видів діяльності на довкілля. Як стандартна процедура ОВОС стала застосовуватися (практично
одночасно в багатьох країнах) у формі екологічної ревізії (експертиза) великих господарських
проектів. Не випадково в Радянському Союзі довгий час вона була відома саме під назвою „екологічна
експертиза".
Звичайно ОВОС передбачає кілька стадій:
- виявлення необхідності і ступеня деталізації ОВОС;
- попередня оцінка впливу, визначення найбільш важливих видів екодеструктивної діяльності
для їх оцінки;
- дослідження впливу проекту на навколишнє середовище;
- складання висновку про вплив на довкілля;
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рецензування фахівцями отриманих результатів, формування висновків про можливість
реалізації чи нереалізації проекту, виявлення альтернатив розвитку (змін) проекту чи його
повної заміни;
- моніторинг впливу і після проектний аналіз/аудит (ревізія після проектної діяльності).
У багатьох країнах складовою частиною ОВОС є громадянська експертиза проекту. Зокрема,
Японії всі бажаючі (найчастіше це жителі тієї території, на яку може поширюватися вплив
майбутнього об'єкта) можуть ознайомитися з висновком ОВОС, зустрітися з проектантами, поставити
запитання і протягом певного періоду (звичайно 0,5-0,7 місяця) висловити свої побажання. Таким
чином, процес ОВОС переростає в процедуру пошуку компромісу, де дійовими особами (суб'єктами)
є: підприємець (ініціатор) проекту, інвестор (якщо кошти кредитуються в банку), проектант, місцева
адміністрація, жителі.
З 1991 р. ОВОС включена складовою частиною в розроблений ЮНІДО (Організація ООН з
промислового розвитку) „Міжнародний посібник з техніко-економічного обґрунтування реалізації
проектів" (Behrens ect., 1991). У світовій практиці інвестиційного проектування цей посібник
розглядається як основа розробки бізнес-планів.
Будь-яке відхилення від стандартів цього посібника може служити достатньою підставою для
відмови від фінансування міжнародних проектів будь-яким банком.
При розробці систем ОВОС набули розвитку два види еколого-економічного аналізу.
Аналіз „витрати-вигоди" (англ. - cost-benefit analysis) передбачає оцінку повних витрат на
одиницю отриманих (або передбачених) вигід (ефекту) для суспільства і екосистем, пов'язаних з
певною економічною діяльністю. Цей аналіз має охоплювати як прямі, так і непрямі витрати і вигоди.
Екологічний аудит ( англ.. - environmental audit). Український термін є калькованим
перекладом англійського терміна; через це часто виникають ситуації, коли його плутають з
фінансовим аудитом. За змістом екоаудит близький до російського поняття „экологическое
обследование (ревизия)" і до українського „екологічне обстеження/огляд". За визначенням
Міжнародної організації зі стандартизації, екологічний аудит - це процес екологічної перевірки, який
має систематично проводитись і документуватись; він полягає в отриманні й оцінці об'єктивної
інформації з метою визначення відповідності критеріям аудиту конкретних екологічних заходів, умов,
систем управління чи інформації про них з подальшою передачею результатів цього процесу
замовнику.
Екологічний аналіз життєвого циклу продукції (англ.. варіанти: environmental life-cycle
approach or analysis; cradle-to-grave analysis; останнє означає „аналіз - від колиски до могили") - це
аналітичний метод оцінки ефектів впливу на навколишнє середовище протягом усього часу існування
даної продукції (виробу): з моменту її створення до знищення. При цьому звичайно називають такі
основні етапи життєвого циклу продукції:
• наукові дослідження і розробки;
• конструкторська підготовка;
• технологічна підготовка;
• виробництво вихідних матеріалів і енергоресурсів;
• транспортування і зберігання природних ресурсів;
• виготовлення і пакетування продукції;
• транспортування, зберігання і продаж продукції;
• використання продукції споживачем;
• утилізація (ліквідація) відходів продукції після її використання.
Міжнародні стандарти екологічного менеджменту та аудиту - це регламентовані
міжнародною організацією зі стандартизації (The International Organisation for Standartisation - ISO)
порядок і зміст робіт і документів у сфері екологічного управління і аудиту.
Система екологічних стандартів ISO 14000 орієнтована не га кількісні параметри (обсяг
викидів, концентрації шкідливих речовин, ін.), не на технічні характеристики чи технологічні рішення
(наприклад, використовувати чи не використовувати певні технології), а на принцип постійного
удосконалення. Зокрема, згідно з цими стандартами, існує вимога використовувати „найкращу
доступну технологію". Основні документи серії ISO 14000 не містять ніяких абсолютних вимог до
впливу підприємства на навколишнє середовище, за винятком того, що підприємство в спеціальному
документі повинне заявити про своє бажання дотримуватись національних стандартів обумовлений,
по-перше, тим, що вони не повинні суперечити сферам дії конкретних національних стандартів; по-
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друге, тим, що вони спрямовані не на досягнення певного абсолютного рівня, а на постійне відносне
вдосконалення; по-третє, тим, що це все-таки стандарти не технічних умов, а економічних процедур.
Стандарти ISO 14000 згруповані за трьома напрямками:
• регламентація загальних принципів;
• формування інструментарію;
• управління екологічною якістю продукції.
Офіційно стандарти ISO 14000 є добровільними. Вони не підміняють законодавчих вимог і
служать фірмам своєрідним посібником стосовно самозобов'язань у сфері природокористування.
Однак усе більше компаній застосовують ці стандарти - і мають для цього причини.
По-перше, існує м'який пресинг із боку міжнародних організацій. Наприклад, провідні банки
Швейцарії та Німеччини не виділяють кредитів без екологічного обґрунтування проектів. У цьому
відношенні зазначена система стандартів є однією з небагатьох, що визнаються банками. Недавно ЄС
оголосив про намір допускати на свої ринки тільки ISO-сертифіковані компанії.
По-друге, впровадження системи екологічного менеджменту надає компаніям додаткові
переваги.
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Конспект лекції № 6
ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: розкрити поняття економічного розвитку в контексті економічного зростання.
Взаємозв’язок факторів економічного зростання та сталого розвитку. Індикатори сталого розвитку.
Ключові поняття та терміни
•
•
•

економічний розвиток
економічне зростання
сталий економічний розвиток

•
•
•

стале економічне зростання
фактори економічного розвитку
індикатори сталого розвитку
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
6.1. Економічний розвиток та економічне зростання
Економічний розвиток відноситься до найважливіших понять макроекономічної науки. Він є
процесом глибокої трансформації та модернізації економічної та соціальної систем. Поряд із
зростанням доходів і виробництва він також передбачає зміни в інституційній, соціальній,
адміністративній системах, управлінні суспільними процесами.
Найбільш загальний (філософський) підхід до поняття суспільного розвитку характеризує його
як якісні зміни об'єктів, появу нових суспільних форм, інновацій, а також трансформацію внутрішніх
та зовнішніх зв'язків між об'єктами будь-якої, в тому числі і економічної системи.
Економічний розвиток - це виникнення якісних змін в економічній системі суспільства, які
приводять до підвищення ефективності її функціонування та удосконалення базових елементів
основних структур.
У документах, науковій та навчальній літературі нерідко використовують термін «соціальноекономічний розвиток», підкреслюючи тим самим тісний зв'язок між рівнем економічного розвитку і
вирішенням соціальних проблем. Таке підкреслення було необхідне тому, що раніше, практично до 80х рр. минулого століття економічний розвиток нерідко був відмежований від соціальних проблем.
Сьогодні під соціально-економічним розвитком частіше за все розуміють процес безупинної зміни
матеріального базису виробництва, а також усієї сукупності різноманітних відносин між економічними
суб'єктами, соціальними групами населення.
Соціально-економічний розвиток - складний суперечливий процес, у якому взаємодіють
позитивні і негативні фактори, а періоди прогресу змінюються періодами регресу. Політичні і військові
потрясіння, соціальні конфлікти, екологічні катастрофи можуть призупинити розвиток економіки
будь-якої країни, відкинути її на кілька десятиліть назад, а іноді привести і до остаточної загибелі, як
це було із стародавніми цивілізаціями.
В основі розвитку економіки лежать досягнення науки, технічного прогресу, розширення
їхнього технологічного застосування, що дозволяє частково заміщувати гостродефіцитні ресурси,
знижувати загальну ресурсоємність виробництва, витримувати екологічні вимоги й обмеження. Усе це
впливає на обсяги і структуру виробництва та валового внутрішнього продукту (ВВП). Економічний
розвиток передбачає таку поведінку та зростання здібностей працюючих, які б утверджували новітні
технології; він базується на сучасній освіті, інфраструктурі та інституціях; означає систематичне і
довготривале поліпшення матеріальних і духовних умов життя людей на основі зростання
продуктивності праці та капіталу.
В той же час в суспільстві змінюються стандарти рівня життя, освіти, культури, охорони
здоров'я, інформаційного забезпечення населення і бізнесу, формуються нові і розвиваються
традиційні потреби суспільства. Зростає роль міжнародного наукового співробітництва, наприклад, в
освоєнні космічного простору, в області генетики й енергетики майбутнього. Отже, соціальноекономічний розвиток на тривалих часових інтервалах можна розглядати як прогресивний,
поступальний процес.
Однією з характеристик економічного розвитку макроекономічна наука розглядає економічне
зростання.
Економічне зростання - це кількісна характеристика змін параметрів економічної системи:
збільшення ВВП, обсягів споживання, сукупного попиту, робочої сили, населення, капіталу, інвестицій
тощо, які, як правило, сприяють соціально-економічному розвиткові.
Розвиток та зростання не слід ототожнювати: розвиток передбачає якісну зміну елементів
системи, а зростання - кількісну. Отже, економічне зростання пов'язане із кількісною зміною обсягів
виробництва і споживання ВВП. Воно буває позитивним, якщо реальні (порівняні) обсяги ВВП в
аналізованому періоді перевищують його рівень у базисному році, і негативним - падіння обсягів
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виробництва та споживання.
Поняття "розвиток" і "зростання" знаходяться між собою у співвідношенні: зростання валового
продукту супроводжується змінами в технології виробництва, появою нових видів продукції і цілих
галузей. Іншими словами, зростання викликає якісні зміни в економіці, сприяє її загальному розвитку.
Зі своєї сторони позитивні якісні зміни у відносинах власності, розподілу і перерозподілу доходів,
фінансової стабілізації активно впливають на економічне зростання.
Економічне зростання є однією з головних макроекономічних цілей будь- якої країни,
досягнення якої зумовлене необхідністю випереджаючого зростання національного доходу в
порівнянні із зростанням чисельності населення для підвищення рівня життя в країні. Показниками
економічного зростання виступають:
•
збільшення реального ВВП (чистого валового продукту (ЧВП) або національного доходу
(НД)) в абсолютних величинах за певний проміжок часу;
Бувають однак і нестандартні ситуації. Під час структурних трансформацій, коли відбувається
скорочення неефективних виробництв, обсяг ВВП може знизитися на якийсь час. Так було в США в
70-ті роки під час енергетичної кризи, коли відбувалося масове заміщення енергоємних виробництв.
Проте економічний розвиток не припинявся, оскільки створювалися умови для підвищення загальної
ефективності використання обмежених виробничих ресурсів.
Аналогічні ситуації характерні для першого періоду ринкового реформування країн з
перехідною економікою. Приватизація державної власності, лібералізація цін, демілітаризація
економіки, заміщення бюджетного фінансування банківським кредитуванням - усе це, безсумнівно, є
позитивною якісною зміною, що знаменує собою факт економічного розвитку. Однак воно
супроводжується спадом виробництва, іноді дуже значним. Це відбувається тому, що існує
об'єктивний часовий лаг, що потрібен для пристосування товаровиробників до нових умов
господарювання. На жаль, цей природний період подовжується в результаті непослідовної політики
реформування чи інших помилкових рішень уряду.
Інша ситуація, коли економічне зростання (кількісне зростання ВВП, інвестицій тощо)
супроводжується негативними явищами: забруднення навколишнього середовища, використанням
застарілих технологій, зменшенням тривалості життя, зростанням кількості хвороб та ін. Тоді мова йде
про негативні явища в економічній системі, які не відповідають процесу розвитку. Тобто кількісне
зростання стає основою не розвитку, а деградації соціально- економічної системи, нарощування
кількісних показників не супроводжується позитивними якісними змінами.
• збільшення реального ВВП (ЧВП або НД) в розрахунку на душу населення;
• збільшення реального ВВП (ЧВП або НД) в розрахунку на одного зайнятого.
Незалежно від того, яке із наведених визначень обране для аналізу, економічне зростання
завжди вимірюється річними темпами зростання.
Виділяють два типи економічного зростання - екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний тип
передбачає зростання на основі збільшення кількості залучених у процес виробництва ресурсів.
Інтенсивний тип - здійснюється на основі зростання ефективності (віддачі) використання ресурсів.
Найважливішими проблемами теорії економічного зростання є: відшукання джерел зростання;
забезпечення довготривалої сталості; темпи оновлення та структура національного господарства;
економічні наслідки технічного прогресу; підходи до вимірів факторів та результатів.
За сучасних умов економічний розвиток набув глобального характеру, виходячи за межі
окремих країн і регіонів, що потребує внесення коректив у функціонування світової соціальноекономічної системи. Щоб економічний розвиток мав сталу тенденцію і визначені перспективи, він
повинен бути збалансованим, врівноваженим у системі „економіка - природа – соціум” та
самопідтримуваним. Збалансованість і рівновага повинні підтримуватись постійними змінами, які
породжуються самою економікою.
Глобальна економічна рівновага, суть якої сформулював член Римського клубу Е.Пестель,
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означає такий стан, за якого чисельність населення та обсяг капіталу залишаються незмінними, а між
чинниками, що впливають на їх збільшення або зменшення, підтримується стійкий баланс.
Римський клуб - міжнародна суспільна організація, яка об'єднує представників світової
політичної, фінансової, культурної та наукової еліти. Була створена італійським промисловцем
Ауреліо Печеї (який став її першим президентом) та Генеральним директором з питань науки ОЕСР
Олександром Кінгом в 1968 р. Членами клубу є 100 осіб, жоден з учасників не представляє державну
організацію та не відображає тільки одну ідеологічну, політичну чи національну точку зору.
Однією з основних задач Римський клуб вважав залучення уваги світової спільноти до
глобальних проблем через оприлюднення своїх доповідей. Організація внесла значний вклад у
вивчення перспектив розвитку біосфери та пропаганду ідей гармонізації відносин людини та природи
- роботи у сфері глобального моделювання, побудова перших комп'ютерних моделей світу, критика
негативних тенденцій західної цивілізації, розвінчання технократичного міфу про економічне
зростання як найбільш ефективний засіб вирішення всіх проблем, пошук шляхів гуманізації
суспільства, заклик до світової громадськості об'єднати зусилля, зупинити міжнаціональні конфлікти,
зберегти навколишнє середовище, підвищити якість життя.
Для досягнення глобальної рівноваги необхідні певні передумови:
•обсяг капіталу і чисельність населення залишаються постійними, темпи народжуваності і
смертності, попит на капітальні вкладення (інвестиції) і амортизація - однакові;
•початкові значення народжуваності, смертності, інвестицій та амортизації- мінімальні;
•рівні, на яких стабілізується капітал і чисельність населення, та співвідношення між ними
встановлюються відповідно до суспільних потреб.
Сформульовані Е.Пестелем передумови глобальної рівноваги стосуються національного
господарства, в якому держава відповідними економічними та іншими засобами впливає на динаміку і
структуру економічного розвитку. У цьому контексті значення національних стратегій сталого
розвитку важко переоцінити. Взаємодія національних господарських комплексів, з одного боку, та
імпульси світового ринку - з іншого, є запорукою формування глобальної економічної рівноваги та
біосферосумісності (тобто включеності у структуру і динаміку біосфери).
Показниками, які характеризують сталість розвитку і біосферосумісність, можуть бути: частка
ресурсомістких і екологобезпечних галузей у структурі промисловості; частка наукомісткої та
екологічно сертифікованої продукції у загальному обсязі виробництва; інноваційна активність; ступінь
рециркуляції і замкнутості виробничих процесів; надходження платежів за природокористування та їх
структура: за використання природних ресурсів (рента) та за забруднення компонентів природного
середовища (збитки); розвиток соціальної інфраструктури; рівень добробуту населення; довголіття
тощо.
У зв'язку із поширенням у світі концепції сталого розвитку в категоріальний апарат економічної
науки увійшли поняття «сталий економічний розвиток» та «стале економічне зростання».
Сталий економічний розвиток (sustainable economic development) - процес структурної
перебудови економіки відповідно до потреб збалансованого розвитку виробництва, соціальної сфери,
населення і навколишнього природного середовища, технологічного і соціального прогресу.
Стале економічне зростання (sustainable economic growth) - це одна з основних цілей
макроекономічної політики, досягнення якої забезпечує випереджальний ріст реального обсягу
продукції (ВВП) у порівнянні з ростом населення для підвищення життєвого рівня, не виходячи за межі
господарської ємності екосистем.
Суть структурної перебудови економіки для цілей сталого розвитку полягає в переорієнтації
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів на користь енергоефективних, ресурсозберігаючих,
високотехнологічних, наукомістких та екологічно безпечних галузей. Сталий економічний розвиток
забезпечується за рахунок сталого економічного зростання.
Стале економічне зростання забезпечується за рахунок зменшення частки невідновлюваних
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природних ресурсів, що досягається більш ефективним їхнім використанням, переходом на
відновлювані ресурси за мінімізації шкідливого впливу процесів виробництва на довкілля. Такі
підходи дають можливість підтримувати економічне зростання в довготривалій перспективі,
забезпечуючи максимально можливе відтворення всіх видів ресурсів.
Темпи сталого економічного зростання повинні забезпечувати відповідність наявних ресурсів
обсягу сукупного попиту, що виключить необхідність підвищення цін на фактори виробництва через
їхню зростаючу нестачу.
Отже, виникнення концепції сталого розвитку підірвало фундаментальну основу традиційної
економіки - необмежене економічне зростання. Традиційна економіка стверджувала, що максимізація
прибутку і задоволення споживачів в ринковій системі є сумісним із максимізацією добробуту. Але
виникнення кризових явищ в економіці 70-80-х рр. показало, що орієнтація економіки на
короткострокову максимізацію прибутку та задоволення індивідуумів-споживачів в кінцевому
підсумку приводить до виснаження природних та людських ресурсів. Це і висунуло на порядок денний
необхідність винайдення нових схем виробництва і споживання, що не будуть іти у протиріччя з
новими потребами розвитку людства - збереження та вдосконалення соціуму в тісному взаємозв'язку
із природним середовищем.
6.2. Фактори економічного зростання і сталий розвиток
Соціально-економічний розвиток та зростання обсягів ВВП відбуваються завдяки
використанню ресурсів, тобто факторів виробництва. Усі виробничі ресурси кожної країни у певний
період часу обмежені, вони мають кількісну і якісну визначеність.
До основних факторів виробництва та економічного розвитку в класичній економічній науці
відносять капітал, працю та землю, тобто трудові ресурси, засоби виробництва у товарній та грошовій
формі та природні ресурси.
Трудові ресурси характеризуються чисельністю економічно активного населення, рівнем його
загальної і професійної освіти, ділової кваліфікації; співвідношенням зайнятих і безробітних,
можливостями зміни галузевої і територіальної структури зайнятості; наявністю та рівнем розвитку
систем підготовки і перепідготовки фахівців.
Найбільш активним і мобільним фактором виробництва є капітал у вигляді виробничих фондів
(або засобів виробництва). Основні фонди складають основу будь-якого підприємства, вони мають
цілком визначені якісні і кількісні характеристики: техніко-технологічний рівень, вартість, вік і
зношеність, відповідність екологічним вимогам та інші характеристики.
Природні ресурси - це запаси корисних копалин, їхнє місце розташування, інфраструктурна
облаштованість регіонів видобутку і переробки, технологія видобутку. До природних ресурсів
відносять також рекреаційні зони та історичні місця, які є основою організації туристичного бізнесу.
Кількісні обмеження природних факторів можуть бути частково компенсовані удосконалюванням
технології видобутку і переробки. Але сьогоднішній стан світового господарства свідчить про
необхідність розширення розуміння природного фактору.
Розвиток економіки світу в XX ст. привів до формування нових факторів виробництва - ресурсів
управління (менеджменту) та науки (новітні технології- інновації). Ресурси управління - це кількість
управлінських кадрів, їхній професійний рівень, досвід роботи, здатність до адаптації в нових умовах
господарювання. Інноваційні ресурси прямо пов'язані з науково-технічним прогресом, що поєднує усі
ланки і стадії життєвого циклу товару: від фундаментальних досліджень через дослідноконструкторські розробки до його виробничого застосування.
Всі фактори можна розділити на дві групи: екстенсивні (забезпечують економічний розвиток за
рахунок свого кількісного збільшення) та інтенсивні (забезпечують економічний розвиток за рахунок
підвищення ефективності власного використання). До екстенсивних факторів відносять збільшення
чисельності зайнятих; збільшення фізичного обсягу капіталу; залучення додаткових природних
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ресурсів (нові розвідані родовища). До інтенсивних факторів - технологічний прогрес; рівень освіти та
професійної підготовки кадрів; економія за рахунок зростання масштабу виробництва; покращення
розподілу ресурсів; законодавчі, інституційні та інші фактори.
В епоху індустріального розвитку та прискореного формування світового ринку (кінець XIX початок XX ст.) економічна могутність країн світу, економічне зростання реалізувались визначальною
мірою за рахунок природно-ресурсного фактору. Епоха нафти, природного газу та електроенергії
(середина - 80 рр. XX ст.) визначалася як природно-ресурсними, так і науково-технічними факторами.
Розвиток галузей промисловості, заснованих на використанні органічного синтезу, зменшував відносні
потреби у використанні первинних ресурсів, проте, збільшував негативний екологічний вплив на
довкілля через його хімічне забруднення.
У міжнародному територіальному поділі праці одні країни (економічно розвинуті)
спеціалізуються на виробництві готової продукції, а інші (країни, що розвиваються) - на видобутку і
постачанні сировини та продовольчої продукції. Зростає економічна та соціальна нерівність країн
світу, виснажуються природні ресурси і загострюються екологічні проблеми. Протягом другої
половини XX ст. світова економіка зростала в середньому на 2,3% на рік, а розрив між багатими та
бідними країнами зріс у 10 разів. На початку XXI ст. 1,2 млрд. жителів планети проживали в умовах
крайньої бідності, 2,5 млрд. - у неналежних санітарно-гігієнічних умовах.
Починаючи з 70-80-х рр. XX ст. в економічній науці все більше аналізується та враховується
значення природного фактору. З одного боку, більшість традиційних природних ресурсів стали
дефіцитними. Причому це стосується не тільки непоновлюваних ресурсів (ресурсів, запаси яких
можуть бути вичерпані уже в найближчий час за існуючих темпів використання), а й поновлюваних перш за все ресурсів екосистем та біорізноманіття.
Оскільки природа і природні ресурси є основою життєдіяльності людини, їхнє виснаження та
деградація за існуючих економічних відносин негативно відображаються на соціальних відносинах,
структурі виробництва та споживання, зростають злидні. З іншого боку, виявилось, що багато
поновлюваних природних благ не мають відповідної цінності, що привело до їхнього виснаження та
деградації.
Тому і виникла необхідність переходу до екологічної економіки та економіки сталого розвитку.
Мова йде не про негайне припинення економічного зростання, а про припинення на першому етапі
нераціонального використання ресурсів довкілля. Звичайно, це складно здійснити за умов зростаючої
конкуренції, збільшення продуктивності та прибутку, сьогоднішніх показників успішної економічної
діяльності. В той же час перехід до постіндустріального суспільства - економіки сфери послуг,
нематеріальних фінансових потоків, інтелектуальної власності, зображення, повідомлень, інформаціїприводить до так званої “дематеріалізації” господарської діяльності. Таку нову економіку рухає вперед
не тільки, і не стільки дефіцит матеріальних (і природних) ресурсів, а у все більшій мірі інформація та
знання. Питоме енергоспоживання (споживання на одиницю виробленої продукції) в господарській
діяльності продовжує знижуватися, хоча загальне енергоспоживання поки зростає.
Прискорений економічний розвиток і зростання населення світу у XX ст. супроводжувались
збільшенням обсягів споживання природних ресурсів. Ресурсні проблеми у період індустріального
розвитку загострилися.
Господарська діяльність спричинила виснаження і трансформацію (перетворення) усіх
компонентів природи: земельних, водних, біологічних, мінеральних та інших ресурсів, порушення
екологічної рівноваги природних комплексів.
За підрахунками вчених, протягом усієї історії розвитку людства втрачено понад 20 млн. км 2
оброблюваних земель - основного ресурсу для розвитку світового сільського господарства.
Через це, а також цілу низку інших важливих чинників, що виникли в результаті
безвідповідальної діяльності людей у аграрному секторі, потенційні можливості розвитку
сільськогосподарського виробництва і забезпечення продовольчими ресурсами населення світу
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неухильно звужуються.
Значного виснаження зазнали мінеральні ресурси світу, внаслідок видобувної діяльності
змінюються рельєф земної поверхні та ландшафти: за останні 150 років гірничі роботи призвели до
утворення відвалів об'ємом 100 км3 і кар'єрів об'ємом 40-50 км3.
Людська діяльність спричинила суттєві зміни у балансі водних ресурсів світу: щорічно для
різних видів водоспоживання (комунально - господарського, промислового, сільськогосподарського,
зрошення, гідроенергетики, рекреації тощо) використовується 2,6-3 тис. км3 прісної води. Зростають
обсяги стічних вод різного ступеня очистки, які скидаються у ріки та водойми, змінюючи їх якісний
склад та порушуючи екологічну рівновагу. Загальний обсяг водозабору у світі становить приблизно
15% повного річкового стоку. Великі обсяги води використовуються безповоротно, а відпрацьовані та
забруднені води скидаються у природні водні джерела.
Спалювання мінерального і органічного палива приводить до порушення балансу кисню в
атмосфері. При зростанні видобутку палива на 5% в рік вміст вільного кисню в атмосфері через 160
років знизиться на 25-30% і досягне критичної для людства величини.
Істотних змін зазнали біологічні ресурси. У XX ст. щорічно зникав один вид біоти на рік, в той
час як до появи людини на Землі зникав один вид на 100 років. Відбувається збіднення генетичного
потенціалу окультурених рослин і тварин.
Щорічно зводиться понад 11 млн. га лісів. При збереженні таких темпів у найближчі ЗО років
ліси повністю зникнуть на площі, яку можна порівняти з площею території Індії. Загрозливими є темпи
зведення і деградації тропічних лісів (2% на рік), які концентрують 40-50% генофонду земної біоти.
25% видів вищих рослин тропічних лісів знаходиться під загрозою зникнення. За 70 років XX ст. площа
тропічних лісів світу зменшилась на 42%. Симптоматично, що деревина у загальному споживанні
енергії країн, що розвиваються, становить 30-95%.
За оцінками МВФ, у розвинутих країнах споживання природних ресурсів на одиницю готової
продукції щорічно скорочується на 1,25%. У США за період 1970-2000 рр. споживання паливноенергетичних ресурсів зросло майже на 28%, проте енергоємність ВВП зменшилась в 1,7 рази.
Цікаво, що взаємодія соціальних та екологічних факторів викликала необхідність розгляду
такого фактору виробництва як людський капітал.
Людський капітал - це сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений
людьми (людиною) певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано
використовується в певній сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці й
завдяки цьому впливає на зростання доходів.
Для збільшення людського капіталу необхідно формувати умови для зміцнення здоров'я,
отримання освіти, знань та навичок, що мають інтегральний соціальний ефект, від якого виграє не лише
конкретна людина, а й суспільство в цілому.
Як свідчать дослідження, людські ресурси забезпечують 70-80% добробуту суспільства.
Найбільш розвинуті країни світу в результаті розвитку ефективної системи освіти отримують до 40%
ВНП. Кожна гривня, спрямована на розвиток освіти, забезпечує 3-5 гривень прибутку. Таким чином,
людський капітал є реальним фактором економічного і соціо-екологічного розвитку суспільства з
одного боку, та найпривабливішою сферою для інвестування - з іншого.
Новітні технології, як фактор розвитку, тісно пов'язані з якістю людського капіталу і є, по суті,
його продуктами. Розробка і впровадження інновацій забезпечують оновлення і модернізацію
виробництва,
збільшують
частку
високотехнологічної
продукції,
підвищують
конкурентоспроможність вітчизняного виробництва, диверсифікують експорт, сприяють розширенню
існуючих та виходу на нові ринки.
Таким чином, світова практика доводить, що запорукою сталості, збалансованості,
біосферосумісності є такий економічний розвиток і економічне зростання, які забезпечують прогрес та
добробут суспільства на якісно новій ресурсній і технологічній базі та ефективному управлінні.
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Сучасні процеси економічного розвитку і економічна рівновага дедалі більшою мірою детермінуються
природно-ресурсними і екологічними обмеженнями. Провідна роль у забезпеченні сталого розвитку
належить таким факторам як еколого- економічний та інноваційно-технологічний, які мають спільну
рису - високу інтелектомісткість. Активізація цих факторів, заснованих на знаннях, здатна забезпечити
стан довгострокової рівноваги, прогресу та економічної і екологічної безпеки.
6.3. Теорії сталого розвитку
Теорії сталого розвитку і стратегії його реалізації характеризуються надзвичайною
багатоманітністю. Ще у першій половині XIX ст. Д.Мілль звернув увагу на суперечності між
економічним зростанням та обмеженістю ресурсів і висунув ідею підтримки у майбутньому
„стаціонарного стану" економіки.
В 30-х рр. XX ст. А.Пігу виділив такі економічні функції навколишнього природного
середовища: 1 Суспільне споживання; 2)розміщення відходів; 3)те- риторіальна база для господарської
діяльності економічних суб'єктів; ^запас сировини. Кожна з цих функцій, враховуючи обмеженість
(вичерпність, граничність) факторів виробництва, зменшує потенціал економічного зростання
внаслідок кількісного і якісного виснаження."Неокласична теорія"еко- логічного регулювання А.Пігу
доводить ефективність такого господарського механізму природокористування, який дозволив би
трансформувати так звані зовнішні (екстернальні) витрати на компенсацію екологічних збитків у
внутрішні (інтернальні) витрати по їх запобіганню, які мають включатись у собівартість та ціну
продукції. За таких умов на зміну стереотипу екстреного реагування на кризи навколишнього
середовища має прийти стратегія превентивного управління ризиком.
В цей же період ідеї гармонізації взаємин між суспільством і середовищем на екологічних
засадах були висловлені у концепції ноосфери академіка В.І.Вернадського. Всесвітньо відомий вчений
атрибутом ноосфери вважав високий рівень розвитку науково-технічної думки, який дозволяв розумно
регламентувати відносини суспільства і біосфери.1 хоча дана концепція не містить у прямій формі
згадки про включення інтересів майбутніх поколінь у процес прийняття сучасних рішень, турбота про
збереження природного середовища для щасливого життя наступних поколінь простежується в його
концепції ресурсно-екологічних циклів. На думку В.І.Вернадського однією з основних властивостей
природних ресурсів є те, що чим більше оборотів здійснить одиниця маси кожного з них, втілюючись
у кожному новому циклі в більш досконалі субстанції, тим більшу користь, більшу масу споживчої
вартості даватиме людству ця ресурсна одиниця. Кульмінацією концепції ноосфери В.І.Вернадського,
яка має особливе значення у методології сталого розвитку, є вимога до людини, суспільства
адаптуватись до об'єктивних законів біосфери, забезпечити її рівновагу. Перехід від ресурсної до
біосферної концепції розвитку складає суть сталого, самовідтворювального, підтримуваного розвитку,
здатного забезпечити коеволюцію суспільства і природи.
Головною загрозою, що може привести до екологічної катастрофи, є порушення замкнутості
глобальних біохімічних кругообігів, спричинене високим рівнем використання ресурсів біосфери.
Оскільки вплив на динаміку біосфери переважно антропогенний, то первинним у забезпеченні сталого
розвитку є пошук нової стратегії соціально-економічного розвитку.
Питання стійкості економіки та рівноваги розглядалися в багатьох економічних теоріях. Так,
теорія самопідтримуваного зростання У.Ростоу базується на стимулюванні розвитку технікоекономічних елементів господарської системи: рівня розвитку техніки, галузевої структури
господарства, частки виробничого накопичення у національному доході, структури споживання тощо.
Ці імпульси здатні ущільнити в часі перехід від промислової стадії розвитку через стадії "зрілості" і
масового виробництва до інформаційної. Інвестиціїяк каталізатор розвитку трактуються у теоріях
Р.Харрода-Е.Домара і Дж.Кейнса.
У теоріях циклів кон'юнктури М.Д.Кондратьєва та Й.Шумпетера науково- технічний прогрес та
технологічні новації розглядаються не як зовнішній, а органічно вмонтований в механізм великих
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циклів елемент. Як показав Р.Нуреєв, такий механізм здатний спричинити зміну траєкторії кругообігу
і змістити стан рівноваги. Зміни в кругообігу і зміщення центру рівноваги під впливом нових
комбінацій ресурсів і факторів виробництва зумовлюють в економіці ланцюгову реакцію, продуктами
якої є нові технології, нова організація виробництва, нові ринки збуту.
Суттєвий доробок у теорію сталого розвитку внесли вчені, які віддають перевагу економічним
регуляторам еколого-виробничої збалансованості, удосконаленню ринкового регулювання процесів
суспільно-природної взаємодії (Д.Макінтош, Р.Солоу, Р.Коуз, А.Ендрес та ін.).
Так, Р.Коуз запропонував (1960р.) теорію зовнішніх ефектів, під якими розуміються екологічні
проблеми, що обумовлює необхідність прагматичного еколого-політичного підходу до процесів
прийняття рішень з питань використання ресурсів природи. Такий підхід полягає в тому, що кожен
суб'єкт, який використовує обмежені ресурси, повинен сам відповідати за створені ним для інших
обмеження - ресурсні і екологічні. Йдеться про фінансові, фіскальні, цінові важелі екологічного
регулювання.
А.Ендрес пропонує систему прийняття рішень, засновану "на інтерналізації зовнішніх ефектів",
оскільки сили стихійного ринку не в змозі захистити суспільство від екологічних втрат. Така система
має включати податки, збори і сертифікати, як стимул еколого-технічного прогресу. Важливу роль має
відігравати державна політика, заснована на таких принципах природокористування: а)встановлення
державних нормативів, виходячи з прийнятих стандартів на продукцію, стічні води, атмосферні викиди
тощо; б)самокон- троль компаній або галузей за своїм виробництвом шляхом моніторингу; в)
регулювання ринкової вартості ціни, товарів, послуг з допомогою державних структур. Поєднання
економічних методів і самоконтролю здатне послабити господарський пресинг на природу.
В 70-ті рр. поняття «стійкість» використовувалось для опису економіки у рівновазі з
екологічними системами підтримки. Група вчених Римського клубу під керівництвом Д.Медоуза в
книзі «Межі зростання» (1972, доповідь Римському клубу) змоделювала наслідки існуючої моделі
світової економічної системи. Вони розглянули п'ять основних змінних (світове населення,
індустріалізація, забруднення довкілля, виробництво продовольства та виснаження ресурсів) і
визначили, що за існуючих умов технології забезпечують тільки лінійне зростання, що призведе до
накопичення негативних наслідків (особливо екологічних), економічного та соціального краху.
Вченими було запропоновано як альтернативу “стійкий стан економіки”. Така стратегія дістала назву
"нульового зростання". Рекомендації зводились переважно до обґрунтування необхідності
призупинити технічний прогрес, зростання виробництва матеріальних благ і чисельності
народонаселення. Зрозуміло, що такі пропозиції виявились утопічними, адже лише на основі
технічного прогресу людство в змозі вирішити багато соціально-економічних проблем, сповільнити
темпи руйнування екосистем. Достатньо сказати, що після «нафтового шоку» 70-х рр., викликаного
підвищенням цін на нафту, і як наслідок - на інші сировинні товари, завдяки енерго- і
матеріалозберігаючим технологіям країни змогли втричі знизити питоме споживання енергоресурсів
та сировини.
Кожна з охарактеризованих теорій охоплювала певні аспекти сталого розвитку. До зазначеного
слід додати теорію Хікса-Ліндаля щодо максимального сукупного доходу, який може бути вироблений
за умови щонайменше збереження сукупного капіталу, за допомогою якого виробляється цей дохід. Ця
концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів та використання екологічних природо-, енерго- та матеріалозберігаючих технологій, включаючи добування та переробку сировини,
створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію та ліквідацію відходів.
Проте виникли питання, який з видів капіталу треба зберігати - фізичний (створений),
природний чи людський, в якій мірі різні види капіталу є взаємозамінними, як правильно вартісно
оцінювати ці активи, особливо екологічні ресурси. У зв'язку із цим почали розрізняти слабку та сильну
стійкість.
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6.4. Слабка та сильна стійкість
В концепції сталого розвитку капітал має три форми: створений людиною (товари, машини та
обладнання, будівлі тощо), людський (навички, знання, творчість) та природний (природні ресурси).
Причому природній капітал виконує три функції:
забезпечення ресурсів для життєдіяльності людини;
адсорбція відходів життєдіяльності людини;
забезпечення збереження довкілля незалежно від життєдіяльності людини або
взаємозалежно з нею.
Основою концепції сталого розвитку є збереження капіталу, як створеного людиною, такі
природного. Проблема традиційної економіки втому, що вона у розрахунках та практиці робить акцент
на збереженні тільки створеного людиною капіталу, не враховуючи природного. Більше того,
неокласична теорія вважає, що створений людиною капітал (у формі грошей, ідей та технологій) є
майже ідеальним замінником природного капіталу. Для сталого розвитку необхідно збільшувати
загальну суму (створеного людиною + природного) капіталу, коли частина природного може бути
замінена створеним людиною, якщо така взаємозамінність має місце.
Така ситуація була визначена як «слабка стійкість», що є слабкою в тому, що заснована на
припущенні про взаємозамінність капіталів. На відміну від слабкої, «сильна стійкість» вимагає
збереження як створеного людиною, так і природного капіталу окремо, засновуючись на положенні,
що в більшості виробничих функцій вони не взаємозамінюють, а взаємодоповнюють один одного.
Слабка стійкість - це незменшення в часі загальної суми природного та створеного людиною
капіталу за умови, що створений людиною капітал може виступати майже ідеальним замінником
природного.
Сильна стійкість - це незменшення в часі як створеного людиною, так і природного капіталу,
оскільки ці види капіталу взаємодоповнюють один одного.
Поняття «сильної стійкості» більшою мірою відповідає концепції сталого розвитку, але навіть
використання підходу «слабкої стійкості» свідчило б про покращення існуючого стану світової
економіки.
За сильної стійкості природний капітал має зберігати свій постійний запас, він розглядається як
лімітуючий фактор розвитку, певні екологічно деструктивні типи діяльності повинні бути заборонені.
В літературі проведено порівняльну характеристику основних положень концепції
техногенного розвитку (традиційної економіки) та еколого-еко- номічної концепції з погляду
прихильників слабкої та сильної стійкості за такими критеріями: рівень екологічності економіки,
стратегія управління та етика (табл. 6.1).
Таблиця 6.1. Типи еколого-економічного розвитку
Стійкий
Критерії
Техногенний
Слабка стійкість
Сильна стійкість
Еколого-збалансована
економіка;
Максимально еколого«зелені» ринки, що
Природоємна
збалансована «зелена»
Рівень
регулюються
економіка,
економіка, яка жорстко
екологічності
інструментами
необмежений вільний
регулюється щодо
економіки
економічного
ринок
мінімізації вилучення
стимулювання (напр.,
ресурсів
плата за забруднення)
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Стратегія
управління

Етика

Спрямування на охорону
Експлуатація ресурсів,
ресурсів та управління
спрямування на зростання;
ними; модифіковане
в основному економічні
економічне зростання
цілі максимізації
(пристосований для
економічного зростання
«зеленого» виміру ВВП,
(максимізація ВВП, ВНД)
ВНД)

Спрямування на
максимальне збереження
ресурсів; стабілізація та
зменшення розмірів
економіки та чисельності
населення

Базується на положенні, Підтримується важливість,
що необмежений вільний
але заперечується
ринок у поєднанні з
безмежність заміни
технічним прогресом
природних ресурсів;
забезпечить безмежну
правило постійного
заміну можливостей щодо
капіталу; деяка зміна
подолання всіх ресурсних пропорцій та масштабів
та екологічних обмежень
економіки

Імператив
обмеження
масштабів

Підтримка
традиційних етичних
норм: пріоритет прав та
інтересів людських
індивідуумів;
«і н струме нтал ьна»
цінність (визнана людьми)
природи; максимізація
прибутку

Розширення етичних норм:
мотив «турботи про
інших» - рівність
всередині та між
поколіннями (напр.,
існуюча бідність та
майбутні покоління);
«інструментальна»
цінність природи; зміна
споживацької поведінки.

Подальше розширення
етичних норм: інтереси
колективу вищі від
індивідуальних; первинна
цінність екосистем і
вторинна цінність
компонентних функцій та
послуг; жорстке
обмеження споживання.

Джерело: Человеческое развитие: новое измерение соціально-жономического прогресса.
Учебное пособие под общей редакцией проф. В.П. Колесоеа (жономический факультет МГУ), 2-е
издание, дополненное и переработанное. - М.: Права человека, 2008. -С.445.
Прихильники сильної стійкості займають жорстку, часто «антиекономічну» позицію з багатьох
питань економічного розвитку: стабілізація чи зменшення масштабів економіки, пріоритет прямого
регулювання, жорстке обмеження споживання тощо. Прихильники слабкої стійкості надають перевагу
модифікованому економічному зростанню з урахуванням екологічного, «зеленого» виміру
економічних показників, широке використання еколого-економічних інструментів (плата за
забруднення та ін.). Незважаючи на розбіжності в позиціях, обидві сторони протистоять техногенній
концепції розвитку, яка базується на необмеженому розвитку вільного ринку, орієнтації на суто
економічне зростання, експлуатацію природних ресурсів, на вірі в безмежні можливості науковотехнічного прогресу, максимізації споживання та ін.
Суттєвою відмінністю цих трьох підходів є ставлення до можливої заміни природного капіталу
створеним людиною (антропогенним). До якої межі можна заміняти природні ресурси і блага
створеними людиною технологіями та засобами виробництва, виснажувати природні ресурси,
використовуючи замість них досягнення НТП?
Техногенний підхід говорить про безмежні можливості заміни природного капіталу за рахунок
розвитку вільного ринку та НТП.
Прихильники слабкої стійкості говорять про широкі можливості такої заміни, але за збереження
агрегованого запасу всіх видів капіталу. Концепція сильної стійкості - про мінімально можливу заміну
і збереження величини природного капіталу.
Уже зрозуміло, що можливості заміни природного капіталу не безмежні: цілий ряд функцій та
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послуг екологічних систем, що є життєво важливими для людини, взагалі не можуть бути замінені. У
цьому зв'язку виникла концепція «критичного природного капіталу», тобто ті необхідні для життя
природні блага, які не можна замінити штучним шляхом: ландшафти, рідкі види рослин і тварин,
озоновий шар, океани тощо, а також незамінні естетичні якості довкілля. Критичний природний
капітал має бути збережений за будь-яких варіантів економічного розвитку. Деяка частина природного
капіталу може бути замінена створеним людиною - поновлювані природні ресурси та частина
непоновлюваних (заміна нафти, газу, вугілля на сонячну енергію, енергію вітру тощо).
Сьогодні міжнародні закони дозволяють одній країні використовувати екологічні ресурси іншої
країни, тому знову постає питання про взаємозамінність та взаємодоповнюваність створеного
людиною та природного капіталів.
Окрема країна може замінити природні ресурси, яких у неї немає, грошовим капіталом і купляти
на нього ресурси у інших країн. Але на світовому рівні баланс створеного людиною та природного
капіталу повинен зберігатися, оскільки економічна система не може рости безмежно, вона є частиною
біосфери планети Земля, яка обмежена кількісно. І питання про розмір економічної підсистеми на
планеті вже не є абстрактним, а дуже конкретним, важливим і критичним для виживання людства.
Альтернативним і конструктивним шляхом досягнення збалансованої взаємодії суспільства і
природи є розробка моделей стабільності екологічної ситуації. Проте механізми, які забезпечують
стабільність екосистем, до кінця ще не з'ясовані ні в соціальній, ні у господарської практиці, ні в
наукових розробках.
Незначні доробки науки у розв'язанні проблеми охорони навколишнього природного
середовища зумовлені, по-перше, традиційним спрямуванням природоохоронної практики на боротьбу
з наслідками руйнувань і збуджень у природі, а не на їх причини (джерела); по-друге, недооцінкою
методологічного положення про те, що вихідним моментом впливу на будь-які суспільні і природні
явища служить зміна технологічного способу виробництва, умов виробництва і відтворення життєвих
благ.
У цьому контексті, за умов загострення глобальних екологічних проблем необхідна радикальна
зміна підходу до розвитку техніки і технології. Відвернути глобальну екологічну катастрофу можливо
за таких умов:
1) докорінного перетворення технологічного способу виробництва і переходу на цій основі до
інтенсивного способу відтворення, зміни типу відтворювальних пропорцій у напрямі переважання у
сукупному суспільному продукті частки споживчих благ;
2) істотної зміни принципів і характеру розподілу життєвих благ між регіонами, спільнотами,
соціальними групами;
3) подолання антропоцентризму, який набув характеру культу споживання;
4) розробки методів цивілізованого упорядкування зростання чисельності населення.
6.5. Індикатори сталого розвитку
Контроль, моніторинг досягнення цілей сталого розвитку, оцінка ефективності використаних
засобів та інструментів вимагають розробки відповідних критеріїв і показників - індикаторів сталого
розвитку. Комплекс таких індикаторів відіграє ключову роль в діагностиці стану складної системи
«природа- економіка-людина» і відкриває можливості корекції цього стану на основі розробки
відповідних програм.
Завдання розробки індикаторів було поставлене у 1987 році Міжнародною комісією з довкілля
та розвитку (комісія Г.Х.Брундтланд). А необхідність у розробці індикаторів сталого розвитку була
відзначена в «Порядку денному на XXI століття», прийнятому Конференцією ООН з навколишнього
середовища й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). У главі 40 цього документа «Інформація для
прийняття рішень» відзначено: «З метою створення надійної основи для процесу прийняття рішень на
всіх рівнях і сприяння полегшенню саморегульованої стійкості комплексних екологічних систем і
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систем розвитку, необхідно розробити індикатори сталого розвитку».
Індикатори сталого розвитку (лат. indicator - показник) - це певні, доступні для спостереження
та вимірювання, характеристики, нормативи і умови, які дозволяють робити висновки про стан та зміни
сталого розвитку.
Перша система показників розроблялась разом із статистичним відділом і до кінцевого
прийняття широко вивчалась на рівні всіх організацій системи ООН. В результаті був сформований
набір із 134 показників, який був опублікований у так званій «Блакитній книзі» ('Blue book').
Навіщо потрібні індикатори?
а) Індикатори використовуються для обґрунтування рішення, яке приймається на основі
кількісної оцінки та спрощення.
б) Індикатори допомагають інтерпретувати (пояснювати) зміни.
в) Використання індикаторів допомагає виявити недоліки у природокористуванні та розвитку.
г) Індикатори дозволяють полегшити доступ до інформації для різних категорій споживачів.
д) Індикатори полегшують обмін науково-технічною інформацією.
Індикатори сталого розвитку представляють собою показники людської активності, процесів та
характеристик, які можуть позитивно та негативно впливати на сталий розвиток (наприклад, зростання
населення або зростання емісії парникових газів); індикатори стану, що фіксують характеристики
сталого розвитку в даному районі в даний момент (наприклад, щільність населення, частка міського
населення, запаси палива тощо); та індикатори реагування, що показують реакції на зміни
характеристик сталого розвитку, тобто ефективність суспільства у вирішенні нагальних проблем
(наприклад, витрати на покращення здоров'я, законодавство, нормування та регулювання).
Будучи інструментом для прийняття рішень та планування, індикатори можуть виконувати
важливу комунікативну функцію. Так, індикатори стану довкілля інформують громадськість та
залучають увагу до певних екологічних загроз. Це часто мобілізує людей для самостійного здійснення
необхідних заходів або звернення за допомогою до представників влади або приватних компаній.
Базовий набір індикаторів сталого розвитку поділяли на чотири основні групи:
• соціальні (індикатори соціальних аспектів сталого розвитку);
• економічні (індикатори економічних аспектів сталого розвитку);
• екологічні (індикатори екологічних аспектів сталого розвитку);
• інституційні (індикатори інституціональних аспектів сталого розвитку).
Соціальних індикаторів було визначено 41, об'єднаних у п'ять агрегованих блоків:
1.1. боротьба з бідністю, 1.2. демографічна динаміка, 1.3. сприяння освіті, підготовці кадрів та
поінформованості суспільства, 1.4. захист здоров'я населення, 1.5. сприяння стійкому розвитку
поселень.
Економічних індикаторів було виділено 23, об'єднаних в три блоки:
2.1 Економічний розвиток, 2.2. зміна характеру споживання та 2.3. фінансові ресурси і
механізми. Вони характеризували міжнародну кооперацію для прискорення сталого розвитку і
пов'язану з цим місцеву політику; зміну характеристик споживання; фінансові ресурси і механізми;
передачу екологічно чистих технологій, співробітництво і створення потенціалу.
В екологічному розділі було зосереджено 55 індикаторів, які були розбиті на п'ять
підрозділів: 3.1. водні ресурси, 3.2. земельні ресурси, 3.3. інші природні ресурси, 3.4. атмосфера, 3.5.
відходи.
Група інституційних індикаторів характеризувалась урахуванням питань екологі і розвитку в
плануванні та управлінні для сталого розвитку; національними механізмами та міжнародним
співробітництвом для створення потенціалу в країнах, що розвиваються; міжнародним
інституціональним порядком; міжнародними правовими механізмами; інформацією для прийняття
рішень; посиленням ролі основних груп населення.
Ця система індикаторів наведена в додатку 3.1.
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З 1996 по 1999 рр. 22 країни випробовували таку систему індикаторів, результати
обговорювалися на низці брифінгів та семінарів. В 1999-2000 рр. була проведена оцінка результатів.
Використання цих показників в деяких країнах було обмеженим у зв'язку із відсутністю необхідної
інформації та статистичних даних. Обговорення та пілотні проекти показали, що кількість індикаторів
занадто велика і ускладнює роботу на національному рівні. Була здійснена часткова відмова від схеми
за типами на користь схеми «тема- підтема-індикатор». В кожній із сфер були визначені ключові теми,
які деталізувалися за підтемами, а потім зводилися до мінімального набору індикаторів. Основний
акцент робився на можливості прийняття політичних рішень. Переглянутий набір показників був
скорочений до 58 показників, сформатованих за темами та підтемами. Ці показники були опубліковані
в межах другого видання «Блакитної книги».
В 2005 р. знову почався процес перегляду показників, оскільки, як відмічали в Комісії зі сталого
розвитку, за останні п'ять років накопичився значний досвід застосування індикаторів на
національному рівні, велика кількість країн розробила свої власні системи індикаторів. Крім того,
рішення Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі націлювали на подальшу роботу з
індикаторами відповідно до національних умов та пріоритетів, а прийняття Декларації тисячоліття та
ЦРТ викликало необхідність в узгодженні та посиленні взаємозв'язку систем показників сталого
розвитку та ЦРТ.
В результаті копіткої роботи залишився базовий набір з 50 індикаторів, який є частиною більш
широкого набору із 96 показників сталого розвитку (додаток 3.2). Введення базового набору, на думку
експертів, допоможе зберегти набір індикаторів оптимальним щодо використання, а розширений
перелік з додаткових показників дозволить робити оцінку сталого розвитку більш диференційованою.
Визначені показники відповідають трьом критеріям:
• охоплюють питання, що мають значення для сталого розвитку більшості країн;
• забезпечують критично важливу інформацію, яку неможливо отримати з інших показників;
• можуть бути розраховані на основі або доступних даних, або даних, на отримання яких
потрібні розумно обґрунтована кількість часу та витрат.
Показники розширеного переліку забезпечують додаткову інформацію і можуть не бути
легкодоступними.
Система індикаторів зберігає структуру «тема-субтема», прийняту в 2001 р., відповідає практиці
більшості країн і полегшує моніторинг національних стратегій сталого розвитку. Виділення чотирьох
«стовпів» - соціальних, економічних, екологічних та інституційних - не є таким явним, що, на думку
експертів, підкреслює багатогранний характер сталого розвитку і взаємозв'язок різних явищ.
Отже, в системі виділено 14 тем, кожна з яких включає підтеми:
1) бідність - доходи бідності; нерівність в доходах; санітарія; питна вода; доступ до енергії;
умови життя;
2) управління - корупція; злочинність;
3) охорона здоров'я - смертність; надання медичної допомоги; харчування; стан здоров'я та
ризики;
4) освіта - рівень освіти; грамотність;
5) демографія - населення; туризм;
6) стихійні лиха - вразливість щодо стихійних лих; готовність до надзвичайних ситуацій і
реагування;
7) атмосфера - зміна клімату; виснаження озонового шару; якість повітря;
8) земля - землекористування і статус; спустелювання; сільське господарство; ліси;
9) океани, моря і узбережжя - прибережна зона; рибальство; морське середовище;
10) прісна вода - витрати води; якість води;
11) біорізноманіття - екосистеми; види;
12) економічний розвиток - макроекономічні показники; збалансовані державні фінанси;
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зайнятість; інформаційні та комунікаційні технології; дослідження та розвиток; туризм;
13) глобальне економічне партнерство - торгівля; зовнішнє фінансування;
14) виробництво і споживання - матеріальні витрати; використання енергії; відходи виробництва
і управління; транспорт.
Кожен показник в системі індикаторів сталого розвитку, незважаючи на віднесення до однієї
теми, може застосовуватися для аналізу в інших темах. Як вважають експерти, це посилює акцент на
всеохоплюючому характері сталого розвитку.
Наприклад, індикатор «Частка населення, яка має доступ до безпечної питної води» відноситься
до теми «бідність», а може використовуватися і для аналізу теми «здоров'я». Цей показник також
корисний для аналізу управління водопостачанням, тобто дає інформацію про наявність і використання
водних ресурсів, а також наявність інфраструктури в комунальній сфері. Отже, характеризує тему
економічного розвитку.
Або показник рівня освіти. Освіта є характеристикою людського капіталу, який є
найважливішим елементом економічного розвитку, що, в свою чергу, обумовлює споживання у сфері
енергетики, відходів, чи перевезень. Отже, рівень освіти опосередковано впливає на споживання.
(Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. Third Edition. Social Affairs
Economic & United Nations. October 2007. United Nations. New York, 2007. -P.15,20)
Деякі теми є новими. Але в той же час показники, що визначені в певних темах, є
багатофункціональними: вони можуть застосовуватися для аналізу більш ніж в одній темі. Це є
результатом багатовимірності і комплексності проблем сталого розвитку.
Система показників сталого розвитку знаходиться у взаємозв'язку із системою показників Цілей
розвитку тисячоліття.
Як і індикатори сталого розвитку, показники ЦРТ були розроблені на основі співробітництва
різних департаментів ООН, ряду спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних
організацій, різних держаних установ. Тому часто виникає питання щодо того, навіщо потрібні дві
системи показників.
На думку спеціалістів, ці дві системи показників відрізняються за метою, за колом питань, за
характером показників:
- за метою: показники сталого розвитку призначені виключно для надання інформації для
відстеження прогресу в досягненні певних цілей, зокрема цілей сталого розвитку; показники ЦРТ були
розроблені для глобального моніторингу прогресу виконання встановлених на міжнародному рівні
цілей;
-за колом питань: показники сталого розвитку охоплюють більш широке коло питань, які є
невід'ємною частиною всіх елементів сталого розвитку - економічного, соціального і екологічного;
показники ЦРТ стосуються тільки восьми визначених цілей. Самі визначені ЦРТ є важливим
елементом сталого розвитку, їхні індикатори більше стосуються взаємозв'язку бідності і здоров'я.
Багато питань сталого розвитку не охоплені ЦРТ: демографічні, стихійні лиха, управління,
макроекономічні;
-за характером показників: показники ЦРТ меншою мірою орієнтуються на національні
особливості, а представлені більш агреговано - на регіональному та світовому рівні, та уніфіковано;
показники сталого розвитку більш диференційовані, орієнтуються на національні особливості, можуть
також включати показники, для яких не прийняті норми міжнародних зіставлень, або показники, за
якими немає рядів за період, починаючи з 1990-х рр.
В 2006-2007 рр. індикатори ЦРТ приводилися у відповідність з системою показників сталого
розвитку, особливо у сфері природних ресурсів, біорізноманіття та зайнятості.
Детальніше ознайомитися з Індикаторами сталого розвитку можна на офіційному сайті ООН за
адресою:http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf.
На основі системи індикаторів сталого розвитку, запропонованої ООН, розроблені відповідні
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системи як на регіональних, так і на національних та муніципальних рівнях.
В Європейському Союзі була розроблена своя система індикаторів сталого розвитку.
Головними критеріями стали стабільність, гнучкість і компактність, балансування між головними
пріоритетами та інтересами країн - членів Єв- росоюзу з урахуванням наслідків розширення ЄС.
У результаті у відповідності зі Стратегією сталого розвитку (2002 р.) ці індикатори були
згруповані в 10 секторів:
1) економічний розвиток (ВВП на душу населення, інвестиції, конкурентоспроможність,
зайнятість);
2) бідність і соціальна виключність (ризик бідності, фінансова бідність, доступ до ринку праці,
інші аспекти соціальної виключності);
3) старіння населення (частка людей похилого віку, відповідність пенсій, демографічні зміни,
фінансова стабільність громадян);
4) здоров'я (період життя без хвороб, охорона здоров'я, статок та якість харчових продуктів,
менеджмент хімічної промисловості, вплив ризиків навколишнього середовища на здоров'я);
5) зміни клімату Землі й енергія (емісії"парникових газів", зміни клімату, енергія);
6) виробництво та споживання (матеріалоспоживання в ЄС, еко-ефек- тивність, загальне
споживання, сільське господарство, корпоративна соціальна відповідальність);
7) менеджмент природних ресурсів (польові птахи, запаси риби, морські екосистеми, ресурси
чистої води, використання земельних ресурсів);
8) транспорт (споживання енергії на транспорті, зростання кількості транспорту, соціальний та
екологічний вимір транспорту);
9) глобальне управління (довіра громадян до інститутів ЄС, узгодженість політики, участь
громадськості);
10) глобальне партнерство (офіційна допомога з метою розвитку, фінансування сталого
розвитку, глобалізація торгівлі, менеджмент ресурсів).
Ця система індикаторів мала другий рівень (субсекторальний) - 45 індикаторів, та третій рівень
- 98 спеціалізованих індикаторів, які відображали міждисциплінарний підхід і мультиполярний
характер сталого розвитку: 86% індикаторів другого та третього рівня охоплювали більше одного
вимірювання, а 33% індикаторів - усі три вимірювання: економічне, соціальне та екологічне.
В 2006 р. ЄС оновив Стратегію сталого розвитку, що було обумовлено значним розширенням
ЄС в 2004 р. (увійшло 10 країн, більшість з яких з Центральної та Східної Європи). Ця Стратегія була
розроблена теж на основі комплексного підходу із визначенням семи ключових задач:
• чиста енергія,
• сталий розвиток транспорту,
• стійке виробництво та споживання,
• збереження та раціональне використання
природних ресурсів,
• суспільне здоров'я,
• соціальні інтеграція, демографія та міграція,
• глобальна бідність.
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Загалом, система оцінки сталого розвитку розглядається в ЄС не лише в політичній площині, а
дедалі більше перетворюється на практичний механізм, що передбачає розвиток цілої низки
практичних заходів. Це й дає підстави нинішню систему вимірювання сталого розвитку в ЄС вважати
гнучкою, такою, що постійно переглядається та оновлюється відповідно до змінних умов світового
розвитку. Принципами такої системи є постійний перегляд й оновлення відповідно до змінних умов
розвитку світу. Найбільш оптимальним терміном перегляду, очевидно, є п'ятирічний, який дає змогу
проаналізувати динаміку розвитку та вчасно відкорегувати цілі, завдання й відповідні механізми.
Загалом система оцінок має бути орієнтована на кінцевий результат, тобто мати дійові та ефективні
механізми впровадження, а їхніми головними критеріями повинні бути надійність та достовірність
інформації.
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Висновки до теми 6.
У загальному значенні під «розвитком» розуміють процес удосконалення тих або інших
елементів суспільних відносин, матеріально-речових складових суспільства або соціальноекономічних і матеріальних систем у цілому, досягнення ними принципово якісних характеристик.
Економічний розвиток- це виникнення якісних змін в економічній системі суспільства, які приводять
до підвищення ефективності її функціонування та удосконалення базових елементів основних
структур.
Економічне зростання - це кількісна зміна параметрів економічної системи: збільшення ВВП,
обсягів споживання, сукупного попиту, робочої сили, населення, капіталу, інвестицій тощо, які, як
правило, сприяють соціально- економічному розвитку. Розвиток та зростання не слід ототожнювати:
перший передбачає якісну зміну елементів системи, а другий - кількісну.
Виділяють два типи економічного зростання - екстенсивний та інтенсивний. Щоб економічний
розвиток мав сталу тенденцію, він повинен бути збалансованим та самопідтримуваним. Сталий
економічний розвиток - це процес структурної перебудови економіки відповідно до потреб
збалансованого розвитку виробництва, соціальної сфери, населення і навколишнього природного
середовища, технологічного і соціального прогресу. Виникнення концепції сталого розвитку підірвало
фундаментальну основу традиційної економіки - необмежене економічне зростання.
До основних факторів виробництва та економічного зростання відносять капітал, працю та
землю, а також менеджмент та інновації. Всі фактори можна розділити на дві групи: екстенсивні та
інтенсивні. Починаючи з 70-80-х рр. все більше враховується значення природного фактору.
В концепції сталого розвитку капітал має три форми: створений людиною (товари, машини та
обладнання, будівлі тощо), людський (праця, навички, знання, творчість) та природний (природні
ресурси). Основою концепції сталого розвитку є збереження капіталу, як створеного людиною, так і
природного. «Сильна стійкість» вимагає збереження як створеного людиною, так і природного
капіталу окремо.
Для визначення результатів впровадження сталого розвитку була розроблена відповідна
система індикаторів. Після набуття досвіду їхнього використання, система була перероблена, і в 2007
р. був виданий її третій варіант, який складався з базового набору із 50 індикаторів. Система показників
сталого розвитку знаходиться у взаємозв'язку із системою показників Цілей розвитку тисячоліття.
В Європейському Союзі була розроблена своя система індикаторів сталого розвитку.
Головними критеріями стали стабільність, гнучкість і компактність, балансування інтересів усіх країн
- членів Євросоюзу.
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Конспект лекції № 7
Лекція 7. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні
проблеми сучасності, міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: розкрити поняття Міжнародного досвіду подолання сучасних
екологічних проблем а також міжнародного співробітництва в умовах глобальних змін
навколишнього середовища.
Ключові терміни та поняття: міжнародне співробітництво, парадигма розвитку,
стратегічні імперативи, зміна якості зростання, задоволення основних потреб людей,
збереження і збільшення ресурсної бази, переорієнтація технологій та управління
ризиками, процеси прийняття рішень, збалансоване використання природноресурсного потенціалу, глобальні зміни, складові сталого розвитку, соціальна сфера,
забруднення, забруднюючі речовини, загроза екологічної безпеки.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
7.1. Міжнародний досвід подолання сучасних екологічних проблем
Сьогодні перед людством постали великі екологічні проблеми. Насамперед, за прогнозами
населення світу до 2025 року збільшиться до 9,5 мільярдів чоловік порівняно з 7,2 мільярдами
сьогодні. Значними темпами у всьому світі збільшується попит на енергоносії. У країнах Азії та
Латинської Америки, які стрімко розвиваються, набувають грандіозних масштабів екологічні
проблеми індустріального суспільства, на перший план виходять питання викиду забруднюючих
речовин та відходів в землю, повітря і воду. За цих умов особлива громадська увага має приділятися
стану навколишнього середовища.
Зауважимо, що під час вивчення проблем екології часто зустрічаються специфічні поняття, які
мають в собі такий зміст.
Екологічна безпека - складник національної та транснаціональної безпеки, що гарантує
захищеність права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля та забезпечує необхідні умови
для відтворення природних ресурсів шляхом моніторингу та регулювання техногенної діяльності.
Техногенна безпека - складова екологічної безпеки, яка відповідає за наслідки техногенної
діяльності.
Екологічна криза - це такий стан взаємовідносин між людиною і природою, що
характеризується невідповідністю соціально-економічного розвитку суспільства еколого-ресурсним
можливостям біосфери (держави, регіону) та створює реальну загрозу руйнування традиційної
системи життєзабезпечення.
Екологічний простір - гранично можлива інтенсивність споживання всіх природних ресурсів,
при якій задля наступних поколінь не виникає загрози обмеження інтенсивності споживання цих
ресурсів.
Забруднення землі здійснюється за рахунок потрапляння до ґрунту шкідливих токсичних
хімічних речовин і відходів, які викидають підприємства, а також через кислотні дощі, побутові
відходи населення, неочищені витоки каналізації.
Найбільш суттєвими джерелами забруднення землі є хімічні заводи, вугільні електростанції,
нафтопереробні заводи. Негативно впливає і діяльність великих тваринницьких господарств,
металургійних комбінатів, пластмасових фабрик, утилізація ядерних відходів. Багато хімічних
речовин постійно потрапляють у навколишнє середовище (ґрунт та ґрунтові води) з міських звалищ.
Наразі виробляється велика кількість товарів в упаковках, які потім викидаються через
непотрібність, - це їжа, загорнута у паперову та пластикову упаковку, напої в одноразових пляшках
або банках, електричні батарейки для стільникових телефонів та приймачів. Зрештою ці предмети
вивозяться на звалища. У той же час відходи, які збираються з будинків, офісів і підприємств можуть
бути перероблені або спалені на сміттєспалювальних заводах. Проте найчастіше сміття не спалюється
і не переробляється для повторного використання - воно залишається і накопичується на звалищах.
Із зростанням рівня життя мешканці викидають все більше речей, що призводить до збільшення
кількості твердих побутових відходів. У зв'язку з цим виникають проблеми виділення значних
земельних ділянок для нових звалищ.
Повітря, яким ми дихаємо, на 97 % складається з азоту, кисню, водяних парів та інертних газів.
Деякі з них можуть становити небезпеку для людей, рослин і тварин. Є кілька основних типів
забруднення повітря, а також відомі негативні наслідки цього забруднення. До них належать смог,
кислотні дощі, парниковий ефект і «дірки» в озоновому шарі. Кожне з цих явищ має серйозні наслідки
для нашого здоров'я і благополуччя, а також для всього навколишнього середовища. Одним із видів
забруднення повітря є вивільнення частинок в повітрі внаслідок спалювання палива для отримання
енергії. Цей тип забруднення іноді називають «чорним вуглецем». Вихлопи від спалювання палива в
автомобілях, будинках, а також підприємств є одним з основних джерел забруднення повітря.
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Інший тип забруднення повітря - це вивільнення шкідливих газів, таких як двоокис сірки,
двоокис вуглецю й оксидів азоту. Під час знаходження в атмосфері вони можуть брати участь у
подальших хімічних реакціях, утворюючи смог і кислотні дощі. Також необхідно враховувати фактор
забруднення в наших будинках, офісах і навчальних закладах. Деякі з цих шкідливих речовин можуть
бути утворені внаслідок побутових дій, таких як куріння і приготування їжі.
Наслідки для людського здоров’я від забруднення повітря можуть мати як короткостроковий,
так і довгостроковий характер. Рівень чутливості до забруднювачів та реакція на них у різних груп
осіб відмінні. Найчастіше страждають від забруднення повітря по-різному. Деякі люди більш чутливі
до забруднювачів, ніж інші. Особливо часто страждають від наслідків забруднення повітря маленькі
діти і літні люди. Присутність шкідливих сполук у повітрі також може сильніше позначатися на особах
з проблемами зі здоров'ям, такими як астма, хвороби серця і легенів. Ступінь шкоди від забруднення
атмосфери для людини зазвичай залежить від загального впливу вражаючих хімічних речовин, тобто
потрібно зважати на тривалість впливу та концентрації хімічних речовин.
Приклади короткострокових ефектів включають подразнення очей, носа, горла та інфекції
верхніх дихальних шляхів, такі як бронхіт та пневмонія. Інші симптоми можуть включати головний
біль, нудоту й алергічні реакції. Через короткострокове забруднення повітря може погіршитися стан
осіб, хворих на астму. Довгострокові наслідки для здоров'я можуть включати хронічні респіраторні
захворювання, рак легенів, хвороби серця і навіть пошкодження мозку, нервів, печінки або нирок.
Шкідливі речовини із забрудненого повітря постійно впливають на легені дітей і можуть посилити або
ускладнити захворювання у літніх людей.
Більшість людей проживають 80-90 % свого життя в приміщенні. Ми працюємо, їмо, п’ємо і
спимо в закритому просторі, де циркуляція повітря може бути обмежена. Через це деякі експерти
вважають, що люди більше страждають від шкідливих речовин вдома і на роботі, а не на відкритому
повітрі. Джерелами забруднення повітря всередині будівель є: тютюновий дим, кулінарні пристрої та
нагрівальні прилади, пари з будівельних матеріалів, фарби, меблі тощо. За оцінками експертів
концентрація небезпечних сполук в приміщеннях є на 25-62 % вищою, ніж за їхніми межами.
Наслідком забруднення атмосферного повітря є кислотні дощі. Вплив останніх на навколишнє
середовище може бути дуже вагомим. Кислотні дощі пошкоджують рослини, знищуючи їхнє листя,
отруюють ґрунт, змінюють хімічний склад озер і струмків, становлять смертельну загрозу для дерев,
риби та диких тварин.
Смог є одним із видів великомасштабного забруднення атмосферного повітря. Це обумовлено,
насамперед, зростанням автомобільних вихлопних газів і промислових викидів. Більшість із городян
страждає від наслідків смогу, особливо в теплу пору року. Для кожного міста точні причини
забруднення можуть бути різними. Залежно від географічного положення, температури, вітру і
погодних факторів забруднення поширюється по- різному.
Першим кроком до ліквідації забруднення повітря є оцінка концентрації забруднювачів. На
підставі такої оцінки дослідники розробили стандарти для вимірювання типу і кількості найбільш
серйозних забруднювачів повітря. Як тільки рівні шкідливих речовин встановлені, можна вживати
заходів щодо зменшення даних показників. Це досягається шляхом регулювання антропогенного
забруднення через законодавчі механізми. Багато країн встановили контроль над шкідливими
викидами для транспорту і промисловості задля збереження навколишнього середовища. З метою
реалізації даного плану працюють різні координуючі агентства. Слід підкреслити, що ключем до
боротьби із впливом забруднення повітря всередині приміщень є достатнє вентилювання. Для цього
повітряний потік повинен регулюватися як вдома, так і на роботі.
Одним з найбільш небезпечних забруднювачів повітря є сигаретний дим. Зменшення рівня
куріння серед населення є важливим чинником охорони природи. Вирішенню даного завдання має
посприяти кожен громадянин аби гарантувати здорове навколишнє середовище для нас і наших дітей.
Велику небезпеку для суспільства становить забруднення води, оскільки воно суттєво впливає
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на всю екосистему. Якість питної води залежить від функціонування сільського господарства,
промисловості, транспорту і домогосподарств. Забруднення даного ресурсу може призвести до
серйозного пошкодження системи водопостачання. Руйнування джерел питної води зазвичай вимагає
проведення трудомістких і дорогих очисних робіт.
Як відстежують забруднення води? Фахівці зазвичай проводять відповідні випробування на
забруднення водоймищ. Для цього регулярно беруть зразки води, що тестуються та аналізуються в
лабораторії. Іноді в якості зразка використовують рибу, характеристики якої дають інформацію про
тип забруднення. Для створення моделей небезпеки у воді використовуються іноді комп'ютерні
програми.
Існують різні види забруднень. Перший вид - це мікроорганізми, які стимулюють хвороби. До
них належать бактерії, віруси та одноклітинні, що знаходяться в каналізації та відходах. До другого
виду забруднення належать бактерії, що споживають кисень. Внаслідок цього кисень зникає з води й
усі організми гинуть через його брак. Третій вид охоплює неорганічні забруднення, розчинні у воді,
наприклад кислоти, солі і метали. У випадку великої концентрації цих сполук у воді вона не може бути
використана для пиття та рослинність у ній вимирає.
Такі речовини, як нітрати і фосфати, стимулюють ріст водної рослинності, яка має властивість
поглинати в себе весь кисень водоймищ. Цей процес обумовлює кисневий голод у риби, що
призводить до її вимирання.
Такі органічні речовини, як масло, пластик і пестициди, можуть сильно забруднювати воду. До
того ж вони шкідливі для людей, тварин і рослинності у воді.
Найнебезпечнішим видом забруднення є осади. Осад у водоймищах поглинає світло.
Радіоактивні речовини, які розчиняються у воді, можуть викликати у людей рак або інші важкі
генетичні захворювання.
Гній, який використовується для сільського господарства, дуже шкідливий для підземних вод.
Нафтовий танкер, який втрачає масло, також є забруднювачем. Псування води спричиняють також
гази, які викидають промислові підприємства і транспортні засоби. Вони проникають в землю, а далі
в ґрунтові води. Кислотні дощі (або, точніше, кислотні опади) мають місце в разі викидів в атмосферу
діоксину сірки і оксидів азоту. Як наслідок, відбуваються хімічні перетворення і поглинання крапель
води в хмарах. Такі крапельки потім падають на землю у вигляді дощу, снігу, або дощу зі снігом. Це
може збільшити кислотність ґрунту, а також вплинути на хімічний баланс озер і струмків. Емісія
діоксину сірки, оксидів азоту і аміаку сприяє формуванню в повітрі кислот (азотної і сірчаної кислот),
які через мокрі опади (наприклад, дощ, сніг і град) або сухі опади (наприклад, гази) забруднюють воду.
Екологічні проблеми, пов’язані з господарською діяльністю людини, загострюються і набувають
всесвітнього масштабу. Яскравим прикладом цього є зміна клімату, пошкодження озонового шару і
скорочення площ лісів. До того ж треба враховувати і триваюче погіршення економічного і
соціального становища в багатьох країнах. Сьогодні перед суспільством постає першочергова
проблема розвитку і захисту навколишнього середовища спільним зусиллями всіх країн.
Існування спільного інтересу вже давно стало основною рушійною силою у розвитку
міжнародної співпраці. Саме потреба в його правовому прояві зумовила укладання значної кількості
багатосторонніх міжнародних договорів, що регулюють різні напрямки співробітництва між
державами щодо екологічних проблем. Осмислення важливості життєвих екологічних цінностей
розширює поняття спільного інтересу. Проте необхідно констатувати, що світова спільнота ще не
прийшла до розуміння проблем глобального навколишнього середовища як концентрованого
вираження спільних інтересів.
Актуальність і гострота проблеми оцінюються по-різному в промислово розвинених країнах і
країнах, що розвиваються. Переконливі оцінки глобальних екологічних загроз як важливих суспільних
проблем, перш за все, розповсюдилися в розвинених країнах. Останнім часом стало очевидним, що
екологічні катастрофи можуть траплятися також в багатьох країнах, що розвиваються.
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Водночас, з’явилися реалістичні політичні можливості для зближення позицій різних груп країн
у цьому питанні через оцінки й розуміння екологічних проблем та життєву необхідність глобального
консенсусу, заснованого на спільному екологічному інтересі.
Прикладом можуть слугувати погляди на екологічні проблеми, продемонстровані урядовими
лідерами на зустрічі в Парижі «Великої сімки» (липень 1989 року). У Декларації про відносини Сходу
і Заходу, прийнятій на цій зустрічі, можна побачити сприятливі перспективи для співпраці в галузі
охорони навколишнього середовища.
Слід відзначити, що розвиток співпраці різних країн у сфері подолання планетарних екологічних
проблем спричинив появу в економіко-правовій науці нового категоріального поняття «спільний
інтерес».
Поняття «спільний інтерес» має принаймні два важливих аспекти: просторовий і тимчасовий.
Просторовий аспект означає, що спільна діяльність у цій справі передбачає співробітництво всіх
держав в інтересах всього міжнародного співтовариства. Часовий аспект асоціюється з
довгостроковими наслідками від великих екологічних проблем, які впливають на права і обов'язки не
тільки нинішніх, а й майбутніх поколінь. Вочевидь, що через складну взаємодію природних факторів
навколишнього середовища перехід від причини до наслідку багатьох видів людської діяльності
займає тривалий проміжок часу. Наприклад, повний прояв причинно-наслідкового зв'язку між
викидами хлору і руйнуванням озонового шару, або між викидами парникових газів і глобальним
потеплінням може зайняти кілька поколінь. Обидві сторони одного і того «спільного інтересу»
концепції простежуються в галузі екологічного права, а також в різних резолюціях і деклараціях
Генеральної Асамблеї ООН.
Ще одним аспектом «спільного інтересу» є соціальний вимір. Спільний інтерес передбачає
участь усіх структур і верств суспільства в процесі боротьби з глобальними екологічними загрозами,
тобто законодавчі, судові та урядові органи разом з приватним бізнесом, неурядовими організаціями
та групами громадян. Це відносно нове явище проявляється через «зелений рух», комплексні
природоохоронні стратегії, введені урядами і навіть ринковими силами, але у будь-якому разі
необхідна підтримка правовими гарантіями.
У грудні 1988 року у резолюції 43/53 Генеральної Асамблеї ООН безпосередньо вказується, що
зміна клімату є спільним завданням людства. У доповіді зборів правових і політичних експертів (1989
р., Оттава) була зроблена спроба переформулювати цю концепцію, визначивши атмосферу як
«спільний ресурс життєво важливого інтересу для людства».
У серпні 1990 року на четвертій сесії Міжурядової групи експертів зі зміни клімату було
прийнято рекомендації з розробки Міжнародної конвенції про глобальну зміну клімату. У
рекомендаціях підкреслюється, що «Конвенція повинна визнати зміни клімату як спільний інтерес
людства». Більш широке застосування такого нового поняття, як «спільний інтерес людства» з боку
світової спільноти, без сумніву, в довгостроковій перспективі може застосовуватися для розв’язання
широкого спектру глобальних екологічних питань.
Соціально-психологічні чинники, які штовхають світову громадськість до створення режиму
екологічної безпеки, проявляються, насамперед, у зростанні обізнаності громадськості в цій галузі.
Важливо, що підхід до екологічної безпеки обговорюють сьогодні не тільки вчені, але й
дипломати. Шведський дипломат Ларс Бьєркбом зробив цікавий аналіз слабких і сильних сторін
концепції екологічної безпеки методиками, застосовуваними щодо повсякденної політики. З
посиланням на численні факти він вказав на ризики для міжнародної безпеки від триваючої деградації
навколишнього середовища і нестійкого використання живих природних ресурсів. Також дипломат
підкреслив, що зміст поняття «безпека» не обмежується тільки військовою безпекою, а зростаючий
дисбаланс між людиною і природою загрожує благополуччю і, отже, безпеці всіх держав.
Взаємопов'язаність економічних та екологічних факторів у концепції безпеки очевидна.
Неефективні функціонування економіки призводять до високого рівня забруднення та хижацької
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експлуатації природних багатств. Крім того, екологічна безпека може слугувати інструментом для
вирішення складних економічних та політичних проблем.
Потрібно відзначити, що екологічну безпеку можна розглядати у трьох варіаціях. Перша з них
пов’язана з екологічною загрозою політичної та економічної стабільності. Другий підхід заснований
на припущенні, що міждержавні суперечки через транскордонне забруднення або зловживання правом
користуватися спільними природними ресурсами можуть перерости у військові конфлікти. Третя
варіація ґрунтується на припущенні, що екологічні дисбаланси можуть призвести до серйозного
порушення основних природних процесів, які необхідні для існування людини на планеті.
Перші дві варіації, передусім, виявляються у національному та регіональному масштабі.
Остання і найсерйозніша з них має глобальні наслідки. Кращим доступним прикладом третьої варіації
екологічної безпеки є глобальна зміна клімату.
7.2. Міжнародне співробітництво в умовах глобальних змін навколишнього середовища:
історичний аспект
На рубежі ХХ-ХХІ ст. стало очевидним, що суперечності між наростаючими потребами
суспільства і порівняно обмеженими можливостями біосфери ставлять під загрозу подальше існування
не тільки окремих видів флори і фауни Землі, а й самої людини. Невипадково тому питання екологобезпечного розвитку людства вийшло на передній край наукового пошуку, суспільної свідомості в
цілому.
Важливим показником рівня осмислення даної проблематики стала прийнята на конференції
ООН з навколишнього середовища і розвитку стратегія (концепція) переходу сучасного суспільства
до сталого розвитку. У цій концепції йдеться про нову модель економічного розвитку, відповідно
реаліям глобалізованої економіки початку третього тисячоліття.
Сталий розвиток - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між
задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню
потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Сталий розвиток - це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та
сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків
розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та вибирати найбільш оптимальний.
Сталий розвиток включає два ключових поняття: поняття загальних потреб, зокрема потреб
найбідніших верств населення, які повинні стати предметом першочергового пріоритету, і поняття
обмежень, зумовлених станом технологій, організацією суспільства і здатністю навколишнього
середовища задовольняти нинішні і майбутні потреби.
У концепції наголошується, що необхідність у новій парадигмі розвитку людства викликана тим,
що сучасні техніка й технології, які ґрунтуються здебільшого на рекомендаціях і розробках класичної,
рідше неокласичної науки, спричинили кризову ситуацію, в якій під загрозою опинилося саме
існування людства. Сталий розвиток цивілізації можливий тільки шляхом включення механізмів
управління, що базуються на раціональній складовій і формуються за сприянням високоосвіченого та
високоінтелектуального прошарку суспільства.
Зміна ціннісно-мотиваційних настанов у свідомості людини, формування нової моральності
повинні сприяти розумінню необхідності переходу до нових орієнтирів розвитку. Зрештою, мова йде
про необхідність радикальної зміни самої людини. Внаслідок цього раціональне
природокористування, збереження навколишнього екосередовища стає необхідною складовою
концепції сталого розвитку.
Історія міждержавного співробітництва з охорони навколишнього природного середовища
займає одне з важливих місць у зовнішньополітичному курсі багатьох держав. Перші міжнародні
документи з охорони навколишнього середовища були прийняті ще наприкінці XIX століття. Так, у
1868 році у Відні було прийнято Першу Міжнародну угоду про захист птахів у сільському та лісовому
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господарстві. Пізніше, у 1875 році, Австро- Угорщина та Італія прийняли Декларацію про охорону
птахів.
Протягом XVIII-XIX століть інтенсивно розробляються заходи щодо збереження окремих видів
фауни. У 1886 році укладено договір про регулювання лову лососів в басейні річки Рейн, а в 1893-1894
рр. Росією, Англією, США і Японією укладено угоду про заборону вилову морських котиків у Тихому
океані.
Робота по збереженню навколишнього середовища особливо активізувалась на початку XX
століття. У 1900 році було прийнято Міжнародну угоду зі збереження флори в Африці. У 1902 році в
Парижі 11 європейськими країнами була укладена перша Міжнародна конвенція з охорони птахів,
корисних для сільського господарства. На жаль, ця конвенція давала дозвіл на знищення деяких видів
«шкідливих» птахів, тому в 1950 році була замінена іншою конвенцією про охорону всіх видів птахів.
У 1913 році в Швейцарії (м. Берн) пройшла Перша міжнародна конференція з захисту природи,
яку провели фахівці та науковці з 18 країн світу. На ній була висловлена стурбованість щодо стану
екології у світі і сформульовані пропозиції про необхідність співробітництва держав у цій галузі, проте
конкретного документа прийнято не було. У 1922 році була створена Міжнародна рада охорони птахів,
яка прийняла «Декларацію принципів з охорони птахів».
На рубежі XX століття було порівняно мало багатосторонніх або двосторонніх міжнародних
природоохоронних угод. Міжнародне екологічне право ґрунтувалось на принципах необмеженого
національного суверенітету над природними ресурсами і абсолютній свободі морів за межами
трьохмильної територіальної межі. У таких міжнародних угодах в основному розглядалися питання,
що стосувалися граничних вод, навігації та прав на рибну ловлю вздовж загальних водних шляхів,
зокрема річки Рейн та інших європейських вод. Варто зауважити, однак, що в статті IV Договору про
прикордонні води (США - Великобританія, 1909 р.) зазначалось, що вода «не може бути забруднена
по обидва боки».
Так, наприклад, арбітражний суд, що розглядав спір між Канадою та Сполученими Штатами,
підтвердив відповідальність Канади за заподіяну шкоду від діяльності мідеплавильного заводу,
викиди парів з якого поширились на штат Вашингтон. Текст рішення третейського суду часто
цитувався як підтвердження принципу, що держава несе відповідальність за нанесення шкоди
навколишньому середовищу закордонних країн.
В 1930 - 1940 роках були визнані угоди (СІЛА - Великобританія) з захисту фауни та флори. Ці
угоди включали Лондонську конвенцію 1933 р. про збереження фауни і флори в їхньому природному
стані (зосереджених, головним чином, в Африці) і Вашингтонську конвенцію 1940 р. про захист
природи.
Після Другої світової війни, у 1948 році, у м. Фонтенбло (Франція) був організований Союз із
захисту природи, який отримав статус міжнародного. Основна увага цієї організації була спрямована
на збереження і раціональне використання природних ресурсів (у 1965 році він був перейменований в
Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП). Зусиллями цієї організації було
підготовлено і видано Міжнародну Червону книгу. Першого грудня 1959 р. у Вашингтоні підписано
Договір про Антарктиду - континент оголошувався загальним надбанням людства і на ньому було
заборонено проводити будь-які дії військового характеру.
Найбільшу кількість міжнародних природоохоронних документів було прийнято, починаючи з
другої половини XX століття. Найважливіші з них - програма ООН «Людина і біосфера» (1968 р.),
Програма з навколишнього середовища (1972 р.), Європейська угода про збереження тваринного і
рослинного світу та природних біотопів (1979 р.), Всесвітня хартія охорони природи і Хартія морів,
прийняті Генеральною Асамблеєю ООН в 1982 році, Конвенція з захисту клімату (1984 р.),
Європейська хартія про довкілля і здоров'я (1990 р.), XII сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО
18 грудня 1962 року прийнята резолюція «Економічний розвиток і охорона природних ресурсів», де
закладена концепція органічного поєднання охорони природи і економічного розвитку. У резолюції
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зазначалося, що природоохоронні заходи повинні проводитися завчасно або принаймні одночасно з
економічним розвитком на основі національного законодавства держав і міжнародного права.
Безумовно, одним із найважливіших документів міжнародних природоохоронних відносин є
Всесвітня хартія охорони природи, яка не тільки проголосила право всіх форм життя на виживання,
але і юридично закріпила його захист. Вона є своєрідною декларацією про навколишнє середовище,
що оточує людину. Важливими документами міжнародного екологічного співробітництва є також
Конвенція про зміну клімату, Конвенція про біологічне різноманіття, Конвенція про боротьбу з
опустелюванням.
Логічним завершальним етапом міжнародного співробітництва в галузі охорони природи стала
розробка та прийняття «Концепції сталого розвитку».
Завершення формування Концепції було здійснено у доповідях Римського клубу (70-80-ті рр.),
Всесвітньої комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку (Комісії Брундтланда)у 1987 р. і на
підставі рішень Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, що відбулась в Ріо-деЖанейро в 1992 р. На цій конференції були прийняті основоположні документи в галузі сталого
розвитку (серед них «Порядок денний на XXI століття», що становить всеосяжний план глобальних
дій у всіх галузях сталого розвитку), Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (ВССР) у Йоганнесбурзі
(26 серпня - 4 вересня 2002 р.) і до сьогоднішніх днів.
Для досягнення сталого розвитку необхідний комплексний підхід, тобто слід враховувати не
тільки його екологічні чинники, а й соціальні та економічні аспекти. Наразі тільки в межах ООН
розроблений універсальний механізм узгодження рішень держав, що входять до складу цієї
організації, його і необхідно використовувати для переходу до сталого розвитку. Аби повною мірою
підтримати втілення в життя в світовому масштабі «Порядку денного на XXI століття», Генеральна
Асамблея ООН заснувала в 1992 році Комісію зі сталого розвитку, за підсумками роботи якої були
прийняті важливі рішення: так, наприклад, на 11-й сесії, що пройшла в Нью-Йорку з 28 квітня до 9
травня 2003 року була прийнята тематична програма роботи в галузі забезпечення сталого розвитку
на період до 2017 року, заснована на дворічних «циклах виконання» окремих завдань; також у 1996
році Комісією були опубліковані індикатори сталого розвитку, за допомогою яких держави зможуть
визначити відповідно свій рівень і розпочати поетапне вирішення проблем, що забезпечить перехід до
сталого розвитку.
Сталий розвиток людства передбачає взаємне узгодження економічних, екологічних і
соціальних чинників розвитку. У «Порядку денному на XXI століття» розглядаються ті фактори, які
викликають навантаження на навколишнє середовище. До них належать: бідність; зовнішній борг
країн, що розвиваються; структура виробництва та споживання, які не відповідають концепції сталого
розвитку; демографічний вибух тощо. Крім того, у документі звернуто увагу на глобальні екологічні
проблеми: знищення лісів, виснаження родючих ґрунтів, опустелювання нових територій. Розкрито
заходи, що запобігають забрудненню повітря та води, знищенню рибних ресурсів, сприяють
безпечному поводженню з токсичними та радіоактивними відходами.
Ефективному розвитку природоохоронного співробітництва сприяло проведення міжнародних
форумів, зокрема, поворотним пунктом в екологічній політиці держав і міжнародного співтовариства
стала Стокгольмська конференція ООН із навколишнього середовища. На ній було прийнято 2
основних документа: Декларацію принципів, що включала 26 принципів, в яких відображалось
відношення світової спільноти до проблем навколишнього середовища на даний час і на майбутнє, і
«План заходів», який містив 109 пунктів, де викладено рішення з організаційних, економічних та
політичних питань охорони навколишнього середовища та взаємин держав і міжнародних організацій.
Наприкінці 1960-х років відбулося значне збільшення кількості багатосторонніх міжнародних
природоохоронних угод. Були проведені переговори, що стосуються цивільної відповідальності за
шкоду від масляних забруднень, а також контролю за нафтозабрудненням в Північному морі. В 1968
році було укладено Африканську конвенцію про охорону природи і природних ресурсів.
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З 1970 року були укладені сотні міжнародних природоохоронних угод. На цей час існує більше
870 міжнародно-правових документів, які мають одне або кілька положень, що стосуються
навколишнього середовища. Дія цих документів поширюється не лише на держави, але і на корпорації,
міжурядові та неурядові організації і приватних осіб.
У міжнародному співтоваристві зростає усвідомлення того, що настав час не тільки для
моніторингу та дослідження екологічних ризиків, а й для скорочення викидів забруднюючих речовин.
Прикладом цього є протокол про транскордонне забруднення повітря сіркою, що вимагає 30відсоткового скорочення щорічних викидів сірки на національному рівні або їх транскордонних
потоків не пізніше 1993 року, і Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар.
Подібне акцентування на запобіганні забрудненням, ймовірно, і надалі матиме місце.
Збільшення кількості міжнародних угод, укладених тільки за останні роки, ілюструє
надзвичайну швидкість, з якою формується міжнародне екологічне право. До останніх угод можна
зарахувати Віденську конвенцію про захист озонового шару, яка забезпечує правову основу для
охорони озонового шару, але, насамперед, закликає до проведення досліджень, моніторингу й обміну
інформацією; Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, Протокол з
охорони навколишнього середовища (із додатками) до Договору про Антарктику; Базельську
конвенцію про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням;
Лондонські керівні принципи обміну інформацією про хімічні речовини в міжнародній торгівлі; дві
конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію і про допомогу в разі ядерної або радіаційної
аварії.
У цей період набули поширення також двосторонні угоди. Існують і наочні приклади даного
явища в регіонах Північної Америки. Так, Сполучені Штати підписали двосторонні угоди з
перевезення небезпечних відходів з Канадою та Мексикою. А у Латинській Америці Бразилія і
Аргентина уклали угоду, яка передбачає консультації у випадку ядерних аварій в обох країнах.
Багато з цих угод вважалися неможливими десять років тому. Положення, що містяться в нових
угодах, зазвичай, більш жорсткі, ніж у попередніх, діапазон предмета обговорення ширше, а
положення, що стосуються їхнього здійснення, складніші.
Багато країн лише нещодавно дійшли згоди у питаннях про рамкові конвенції щодо зміни
клімату, охорони лісів та угоди біологічного характеру, про морське перевезення небезпечних і
шкідливих речовин, а також щодо протоколу про відповідальність до Базельської конвенції про
контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів.
У нових міжнародних конвенціях висуваються все жорсткіші вимоги щодо діяльності та задач
країн у даній сфері. Часто це може приймати форму рамкової конвенції, а потім протоколів, які
передбачають детальні зобов'язання.
Крім того, буде підвищена увага до контролю за дотриманням конвенцій. Роль неурядових
організацій у переговорах та укладенні угод зросла і, ймовірно, зростатиме надалі.
За визначенням фахівців сьогодні наше навколишнє середовище переживає глобальні екологічні
зміни. Для цих змін притаманні такі особливості:
- Відбувається суттєве транскордонне забруднення повітря, морського середовища, виснаження
озонового шару, глобальна зміна клімату. Існують постійні загрози для людського життя
внаслідок руйнування біосфери.
- Глобальні зміни навколишнього середовища складні і внутрішньо пов'язані між собою.
Наприклад, планетарна зміна клімату пов'язана зі збезлісенням тропічних лісів,
опустелюванням, виснаженням озонового шару та вимиранням деяких видів фауни і флори, від
яких залежить життя людини.
- Одним з аспектів глобальної зміни навколишнього середовища є планетарна зміна клімату,
обумовлена діяльністю людини - споживанням енергії та промисловим і сільськогосподарським
виробництвом. Стає надзвичайно важко знайти компроміс між економічним розвитком і
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-

охороною навколишнього середовища.
Глобальні екологічні зміни є прикладом хибності композиції. Наприклад, у той час як
збезлісення тропічного лісу вигідно для певного сектору економіки або для певної країни, його
загальний ефект загрожує всій землі і людству, адже призводить до глобального потепління,
небезпечного для всієї екосистеми.

- Наслідки глобальної зміни навколишнього середовища є незворотними, їх практично неможливо
усунути, як приклад: вимирання видів, руйнування озонового шару і зміну клімату. Навіть якщо
їхнє успішне відновлення і ймовірне, воно вимагає значного часу і може спричинити
приголомшливі витрати.
- Наслідки глобальної зміни навколишнього середовища, наприклад, руйнування озонового шару
та зміни клімату, поширюються по всьому світу. Тому не можна застосовувати традиційні
принципи державної відповідальності. Слід більше зважати на принципи запобігання наслідкам
та пом'якшення їх.
- Наслідки планетарної зміни навколишнього середовища загрожують збільшенням розриву між
багатими індустріальними державами і країнами, що розвиваються. У той час як перші з їхніми
технічними та економічними можливостями можуть дозволити собі адаптуватися до змін,
останні не можуть покладатися на свої ресурси.
- Наукова невизначеність є істотним чинником у глобальних екологічних змінах. Наприклад, у
разі зміни клімату фактичний рівень впливу парникових газів на збільшення температури
повітря і ступінь та наслідки парникового ефекту ще точно невідомі.
- У зв'язку з наслідками глобальної зміни навколишнього середовища необхідно вживати
попереджуючих заходів щодо вирішення вказаних проблем.
Якщо ми помножимо прогнози зі зростання населення на істотно вищий рівень життя, то
вимоги до навколишнього середовища в найближчі десятиліття суттєво збільшаться.
Показово, що загальний обсяг потреб в енергії промислово розвинених країн за останні 15 років
збільшилися майже на 30 %. Переважну кількість енергії у світі, як і раніше, отримують спалюванням
викопного палива, що є основним чинником глобального потепління. Щорічні викиди вуглекислого
газу від викопного палива за останні 25 років збільшилися у два рази.
Крім того, випуск озоноруйнуючих хлорфтор вуглеводнів, яких практично не існувало до Другої
світової війни, збільшився з 35 млн кг в 1950 році до 506 млн кг в 1970 році і до 707 млн кг до 1990
року. Викиди, пов'язані з діяльністю людини, мають аналогічні показники зростання.
Зрошувані угіддя для вирощування сільськогосподарських культур, на частку яких припадає
близько 17 % землі і третина світового урожаю, заболочуються і засолюються. Вирубка лісів, втрата
біологічного різноманіття та ерозія ґрунту значно збільшилися.
Прісна вода продовжує залишатися критичним ресурсом. На додаток до проблем якості
поверхневих вод виникли побоювання за ресурси підземних вод. Так, через пестициди, використання
яких подвоїлося в СІЛА, починаючи з 1961 року, виник ризик катастрофічного забруднення ґрунтових
вод у 40 із 50 штатів цієї країни. Пестициди використовуються у всьому світі і їхнє застосування часто
є нерегульованим та незадовільно контролюється.
Сільськогосподарське використання хімічних речовин також значно зросло, що призвело до
збільшення стоків і забруднення озер, струмків і підземних вод. У той час як відкриті океани
залишаються відносно «недоторканими» для діяльності людства, на прибережні зони океанів,
найбільш біологічно продуктивні райони, серйозним чином діє зростання населення. Крім того, є
свідчення, що ми, можливо, досягай межі виробничих потужностей морів.
У минулому забруднення і деградація навколишнього середовища були зосереджені
здебільшого на місцевому рівні і, отже, їхні наслідки були обмежені. Ураховуючи все більш
глобальний масштаб деградації навколишнього середовища і постійно зростаючого обсягу
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забруднюючих речовин, що надходять у навколишнє середовище, їхній вплив в наш час відчувається
на регіональному і планетарному рівнях. Крім того, розмах і незворотний характер деяких глобальних
змін може вплинути на благополуччя майбутніх поколінь.
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Конспект лекції № 8
ЛЕКЦІЯ 8. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: освоїти основи екологічного права: поняття, предмет, джерела права. Окреслити
права та обов’язки суб’єктів екологічних правовідносин та Економіко-правовий механізм
природокористування і охорони навколишнього природного середовища
Ключові терміни та поняття: екологічне право, предмет екологічного права, екологічні
правовідносини, екологічна безпека, суб’єкти екологічних правовідносин, екологічний податок,
природокористування.
План лекції
8.1 Екологічне права: поняття, предмет, система та джерела
8.2 Конституційні положення екологічного права
8.3 Права та обов’язки суб’єктів екологічних правовідносин
8.4 Економіко-правовий механізм природокористування і охорони навколишнього
природного середовища.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

8.1 Екологічне права: поняття, предмет, система та джерела
Розвиток суспільства на сучасному етапі значною мірою потребує розробки збалансованого
підходу до вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Про це слід говорити як про
закономірну стадію еволюції людської цивілізації, що зіткнулася з такими глобальними проблемами,
як вичерпання природних ресурсів, забруднення довкілля та ознаки екологічної катастрофи.
Вирішення екологічних проблем неможливе без чіткого визначення місця і ролі економічних
інтересів людей, їхньої синхронізації з екологічними імперативами, а також формування екологоправової культури перш за все в осіб, зайнятих в управлінні та виробництві. Тому на порядок денний
висувається питання розвитку екологічного права.
Для ґрунтовного розуміння питання екологічного права розглянемо основні аспекти цього
поняття: предмет, принципи, система та джерела.
Екологічне право України - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини,
що складаються з приводу використання, відтворення природних ресурсів у їхньому неподільному з
природним середовищем стані, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення
екологічної безпеки, метою яких є досягнення гармонійного співвідношення між природою і
суспільством.
Згідно з цим визначенням можливо виділити чотири сфери виникаючих суспільних
правовідносин - це:
- використання природних ресурсів;
- охорона навколишнього природного середовища;
- забезпечення екологічної безпеки;
- екологізовані норми інших галузей права.
Отже, предметом екологічного права є відносини, які складаються між суб'єктами з приводу
приналежності, використання, забезпечення екологічної безпеки, відтворення природних об'єктів та
охорони навколишнього природного середовища з метою задоволення екологічних та інших інтересів.
Екологічні правовідносини - це суспільні відносини, що врегульовані нормами екологічного
права та які виникають, існують і припиняються відповідно до вимог і на підставах, передбачених
законодавством. Ці суспільні відносини включають в себе:
- суспільні відносини, пов'язані з вилученням речовин і енергії з природного середовища
(надрокористування, мисливство, лісокористування);
- суспільні відносини, пов'язані з використанням корисних властивостей природного об'єкта
(сільськогосподарське землекористування);
- суспільні відносини, пов'язані з внесенням у природне середовище речовин або енергії, які
раніше не існували в природі або існували в незначних обсягах (захоронення речовин і відходів,
забруднення атмосферного повітря, водойм);
- суспільні відносини, що виникають у зв'язку з перетворенням природного об'єкта (створення
парків, штучних водойм, будівництва авто доріг);
- суспільні відносини, які пов'язані з охороною використовуваних природних об'єктів і довкілля
в цілому.
Зазначені суспільні відносини підпадають під дію спеціальних правових норм, які, враховуючи
специфіку сфери їхнього застосування, мають назву еко лого-правових.
Суб'єктами екологічних відносин є сторони, між якими вони виникають.
Об'єктом екологічних відносин може бути як об'єкт природи в цілому, так і його частина.
Принципи екологічного права - це головні, основоположні правила, що визначають загальну
спрямованість і найсуттєвіші риси правового регулювання екологічних суспільних відносин. До
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найважливіших з них необхідно зарахувати принципи:
1) переваги державної власності на землю, воду, ліси, надра та інші об'єкти природи;
2) державного управління природокористуванням і охороною природи;
3) поєднання раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
4) комплексного підходу до природокористування та природоохорони;
5) поєднання заходів щодо стимулювання відповідальності у справі використання та охорони
природних ресурсів;
6) законності в екологічних відносинах.
Під системою екологічного права розуміють розміщення його структурних підрозділів у
певній логічній послідовності, обумовленій змістом екологічних відносин, що виступають предметом
екологічного права. Екологічне право як галузь права поділяється на Загальну і Особливу частини та
складається з підгалузей права, субінститутів, складних та простих інститутів.
Загальна частина екологічного права містить норми права, які регулюють питання, загальні для
всіх видів екологічних відносин. Вона охоплює такі положення:
- загальну характеристику екологічних відносин та екологічного права;
- джерела екологічного права;
- право власності на природні об'єкти;
-управління в галузі використання, відтворення та охорони навколишнього природного
середовища;
- загальні положення природокористування;
- правове забезпечення екологічної безпеки;
- правове забезпечення економічного механізму у сфері екології;
- загальні питання охорони природного середовища;
- юридичну відповідальність за порушення екологічного законодавства.
Особлива частина містить правові норми, що регулюють окремі види
екологічних відносин з урахуванням їхньої специфіки, а саме право користування землею, водами,
надрами, рослинним світом, тваринним світом, атмосферним повітрям, природно-заповідним фондом
та іншими видами природних ресурсів. У цій частині також містяться норми, що стосуються
міжнародних форм співробітництва в галузі екології, охорони навколишнього природного середовища
в сільському господарстві, промисловості, на транспорті, інших сферах господарювання людини.
Підгалузева структура екологічного права забезпечує диференційований підхід до правового
регулювання відповідних видів екологічних відносин. Екологічне право, його підгалузі об'єднують
складні, прості правові інститути та субінститути. Вони можуть або входити до складу підгалузі, або
займати самостійне місце в системі екологічного права. Так, земельне право як підгалузь екологічного
права містить низку складних правових інститутів: право користування землями, яке, у свою чергу,
поділяється на прості правові інститути - право користування землями сільськогосподарського
призначення, землями населених пунктів тощо; правову охорону земель, яка теж включає ряд простих
правових інститутів тощо.
Екологічне право об'єднує правові норми, що регулюють відносини у сфері освоєння,
використання та охорони природного середовища з метою зберігання природних багатств, запобігання
екологічно шкідливого впливу діяльності людини на її середовище існування, забезпечення
раціонального природокористування. Правові норми цієї галузі визначають порядок охорони природи,
порядок проведення контролю за дотриманням нормативів якості навколишнього середовища тощо.
Джерелами екологічного права є нормативні акти, що містять еколого- правові норми,
призначені для регулювання екологічних правовідносин. В Україні основними юридичними
джерелами права фактично є тільки нормативно-правові акти, провідне місце серед яких займають
закони. До джерел екологічного права належать:
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- Конституція України (ст. 13,14,50);
- Водний кодекс України від 06.06.1995 року;
- Земельний кодекс України від 25.10.2001 року;
- Кодекс України «Про надра» від 27.07.1994 року;
- Лісовий кодекс України від 21.01.1994 року;
- Закони України:
1) «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року;
2) «Про відходи» від 05.03.1998 року;
3) «Про охорону атмосферного повітря» від 21.06.2001 року;
4) «Про охорону земель» від 19.06. 2003 року;
5) «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.1992 року;
6) «Про тваринний світ» від 13.12. 2001 року;
7) «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 року та інші.
- Підзаконні нормативно-правові акти:

1) Указ Президента «Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері
охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів» від 15.09.2003
року;
2) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми поводження з твердими
побутовими відходами» від 04.03.2004 року;
3) Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про
затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації» від 18.12.2003 року;
4) інструкції, правила, рішення та інші акти органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Крім того, джерелом міжнародного екологічного права є Декларація Ріо-де-Жанейро щодо
навколишнього середовища і розвитку та інші аналогічні міжнародні правові акти.

8.2 Конституційні положення екологічного права
Екологічне право відноситься до однієї з найголовніших галузей права, що безпосередньо
пов’язані з найвищою соціальною цінністю - людиною, її життям і здоров’ям (ст. З Конституції
України).
Поряд із Конституцією України одним із перших джерел законодавчого характеру стала
прийнята 16 липня 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. У ній було передбачено
повновладдя народу України, який має виняткове право на володіння, користування і розпорядження
національним багатством, до якого належать земля, її надра, вода й інші природні ресурси. Вимоги
екологічної безпеки громадян, самостійного використання природних ресурсів, створення
національної комісії радіаційного захисту населення України, збереження генофонду народу, її
молодого покоління були виділені у спеціальному (сьомому) розділі «Екологічна безпека» Декларації
про державний суверенітет України.
Закріплення екологічних проблем на вищому юридичному рівні, насамперед, стосується
екологічних прав людини, її місця в державі та суспільстві, яке і визначає її сучасний конституційний
еколого-правовий статус.
Врегулювання природноресурсових відносин на конституційному рівні передбачається
статтями 13 та 14 Конституції України. Так, на підставі ч. 1 ст. 13 Конституції України: «Земля, її
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України,
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами
права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють
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органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією
Конституцією».
Частина 2 ст. 13 Основного Закону України наділяє кожного громадянина правом користування
природними об'єктами відповідно до вимог закону. Важливою конституційною гарантією є норма, яка
встановлює, що власність надає не тільки конкретні повноваження, але й зобов'язує, а тому не повинна
використовуватися на шкоду людині і суспільству (ч. З ст. 13 Конституції України). У цьому контексті
держава повинна забезпечувати захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання,
виходячи з рівності їх перед законом (ч. 4 ст. 13 Конституції України).
Проголошення у ст. 14 Конституції України землі основним національним багатством, що
перебуває під охороною держави, створило необхідні умови для зміцнення в Україні законності у
сфері земельних відносин, а також зумовило необхідність пошуку нових і вдосконалення існуючих
засобів для її забезпечення.
Згідно з конституційними положеннями в Україні природні ресурси можуть перебувати у праві
власності: по-перше, Українського народу (ст. 13 Конституції України); по-друге, громадян
(конкретно на землю, ст. 14 Конституції України); по-третє, юридичних осіб (конкретно на землю, ст.
14 Конституції України); по-четверте, держави (конкретно на землю, ст. 14 Конституції України); поп'яте, територіальних громад (ст. 142 Конституції України).
Стаття 16 Конституції України визначила забезпечення екологічної безпеки та підтримання
екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу обов'язком держави.
Найважливіше положення щодо екологічних прав людини закріплено в ст. 50 Конституції
України, яка передбачає, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного
доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також
право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Обов'язок кожного
громадянина не заподіювати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки регламентований
статтею 66 Конституції України.
Вищезазначені положення Конституції України є суттєвими складовими екологічної політики
України, яка направлена на покращення стану навколишнього природного середовища, забезпечення
екологічної безпеки людини і підвищення раціональності використання природних ресурсів.

8.3 Права та обов’язки суб’єктів екологічних правовідносин
Суб'єкти екологічних правовідносин:
- держава - в особі компетентного органу;
- юридичні особи;
- фізичні особи, які впливають на природне середовище з метою його споживання, використання,
відтворення або охорони його ресурсів;
- господарюючі суб'єкти - підприємства, установи, організації, що впливають на природне
середовище, в тому числі громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю, а також
громадяни, які здійснюють загальне або спеціальне природокористування.
За змістом прав і обов'язків всі суб'єкти екологічних правовідносин поділяються на чотири
категорії:
- природокористувачі - носії прав і обов'язків щодо раціонального використання природних
ресурсів та охорони природного середовища;
- органи представницької і виконавчої влади, спеціально уповноважені органи держави, що мають
право на регулювання використання природних ресурсів і на контроль за охороною природного
середовища;
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- громадські об'єднання екологічного профілю;
- органи судово-прокурорського нагляду, які здійснюють нагляд за законністю екологічних
правовідносин.
Зміст прав і обов’язків у кінцевому підсумку залежить від складу учасників правовідносин та
об'єкта цих відносин.
Метою існування екологічних прав і обов'язків є забезпечення екологічної безпеки. Під нею
розуміють стан навколишнього природного середовища, який забезпечує запобігання погіршенню
екологічної обстановки та виникненню небезпеки для здоров'я людей.
Гарантіями екологічної безпеки для громадян України є широкий комплекс взаємозв'язаних
політичних, економічних, технічних, організаційних, виховних, правових та інших заходів.
Отже, екологічне законодавство, по-перше, закріплює екологічні права, обов'язки громадян
України, по-друге, передбачає гарантії їхньої реалізації, по-третє, встановлює правові, соціальні,
економічні та інші основи охорони навколишнього природного середовища.
Виходячи з цього, екологічне право людини та громадянина України - це юридично закріплений
вид і міра можливої, дозволеної поведінки людини та громадянина в екологічній сфері. Екологічний
обов'язок людини та громадянина в Україні - це юридично закріплений вид і міра необхідної поведінки
людини та громадянина в екологічній сфері.
Згідно з чинним законодавством (Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища») кожний громадянин в Україні має право на:
- безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;
- участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно- правових актів, матеріалів
щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийнятті рішень із цих
питань;
- участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
- здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів;
- об'єднання в громадські природоохоронні формування;
- вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічної
інформації) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за
винятком обмежень, встановлених законом;
- участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях із питань впливу запланованої діяльності
на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і
реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи;
- одержання екологічної освіти;
- подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про
відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на
навколишнє природне середовище;
- оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у
порядку, передбаченому законом.
Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому порядку.
Поряд із правами згадані нормативно-правові акти передбачають і деякі обов'язки. Так,
громадяни зобов'язані:
- берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
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- здійснювати діяльність з додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього

-

природного середовища, вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів
використання природних ресурсів;
не порушувати екологічні права й законні інтереси інших суб'єктів;
вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні
правопорушення;
компенсувати шкоду, завдану забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє
природне середовище.

Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов’язки у галузі охорони навколишнього
природного середовища відповідно до законів України.
Визнаними різновидами права природокористування є такі:
- право землекористування:
- право водокористування;
- право лісокористування;
- право користуватися надрами;
- право користуватися тваринним світом;
- право користування природно-заповідним фондом.
Право природокористування - це процес раціонального використання людиною природних
ресурсів для задоволення різних потреб та інтересів.
Найважливішими принципами природокористування є його цільовий характер, плановість і
тривалість, ліцензування, врахування надзвичайного значення в житті суспільства тощо. При цьому
вирізняються такі групи природокористування, як право загального і спеціального використання
землі, вод, лісів, надр, тваринного світу та інших природних ресурсів. Суб'єктами права загального
користування природними ресурсами можуть бути всі громадяни для задоволення
найрізноманітніших потреб та інтересів.
Похідним від загального природокористування є спеціальне використання природних ресурсів.
На відміну від першого, це використання конкретних природних ресурсів здійснюється громадянами,
підприємствами, установами й організаціями у випадках, коли відповідна, визначена в законодавстві
частина природних ресурсів передається їм для використання. Звичайно така передача є оплатною і
такою, що визначена в часі.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» покладає на громадян і
підприємства, установи й організації як на суб'єктів спеціального використання природних ресурсів,
спеціальні обов'язки. Так, плата за спеціальне природокористування встановлюється на основі
нормативів плати та лімітів використання природних ресурсів. Указані нормативи визначаються з
урахуванням кількості та якості природних ресурсів, можливості використання, місцезнаходження,
можливості переробки і зберігання відходів.
Контроль у сфері природовикористання й охорони навколишнього природного середовища
здійснюється через перевірку, нагляд, обстеження, інвентаризацію та експертизи. Він може
здійснюватись як уповноваженими державними органами, так і громадськими формуваннями.
Державний контроль покладається на виконавчі комітети місцевих рад, державні адміністрації,
Міністерство екології та природних ресурсів України, його органи на місцях.
Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього
природного середовища, порядок діяльності яких визначений Положенням, що затверджене
Міністерством екології і природних ресурсів України.

8.4 Економіко-правовий механізм природокористування і охорони навколишнього
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природного середовища
Економіко-правовий механізм охорони довкілля - це комплексний міжгалузевий правовий
інститут, який об'єднує норми права різних його галузей і спрямований на системне правове
регулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля на засадах узгодження екологічних та
економічних інтересів суспільства; це система, яка включає правову, інституційну, функціональну та
економічну підсистеми; це система політико- правових, організаційно-правових, управлінських,
економічних, зокрема фінансових і податкових, заходів, спрямованих на забезпечення охорони
природи, раціонального природокористування та екологічної безпеки. Найбільш коротко економікоправовий механізм охорони навколишнього природного середовища можна визначити як сукупність
правових та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію економічних важелів забезпечення
охорони довкілля.
Створення дієвого економіко-правового механізму охорони довкілля в Україні залежить від
розв'язання комплексу як внутрішніх для сфери природокористування, так і зовнішніх, пов'язаних із
загальноекономічною ситуацією, організаційних, технологічних, фінансових проблем. Миттєве їхнє
вирішення за жодних умов неможливе. Це дає підстави стверджувати, що розробка та запровадження
адекватного економіко-правового механізму охорони довкілля - поетапний, поступовий, тривалий
процес, який проходитиме одночасно і паралельно з процесом становлення та розвитку економічної і
політичної систем в Україні, вдосконаленням державного апарату та системи права.
Завдання правового регулювання у цьому контексті має полягати насамперед у тому, щоб
допомогти розв'язати конфлікт економічних та екологічних інтересів, зробивши екологічно
некоректну діяльність невигідною також і економічно, а дотримання екологічних вимог у
господарській діяльності економічно вигідним. Такий підхід має стати основою екологічної політики
держави як системи намірів, програм та засобів їхньої реалізації з метою досягнення цілей охорони
навколишнього природного середовища.
Врегулювання питання щодо фінансування суб’єктами екологічних правовідносин своїх прав на
природокористування і охорону навколишнього природного середовища викладено у ст. 42 Закону
України «Про охорону навколишнього середовища», де встановлено, що в Україні фінансування
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок Державного
бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів,
коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища,
добровільних внесків та інших коштів. Відповідно до законодавства фінансування заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища передбачається Державним бюджетом України
(проект закону про Державний бюджет України розробляється Кабінетом Міністрів України, а
приймається цей закон Верховною Радою України) та місцевими бюджетами (проекти бюджетів
області, району розробляються обласними, районними державними адміністраціями, а
затверджуються відповідні бюджети обласними, районними радами; сільські, селищні, міські
бюджети формуються сільськими, селищними, міськими радами та їхніми виконавчими органами).
Використання як джерела фінансування природоохоронних заходів власних коштів підприємств
передбачено і Господарським кодексом України.
У 1991-2007 рр. в Україні, як і в багатьох країнах Центральної і Східної Європи того періоду,
зберігалися несприятливі умови для фінансування природоохоронної діяльності і, особливо,
інвестицій. До головних несприятливих факторів можна зарахувати: зменшення уваги громадських
організацій і населення до екологічної проблематики і, як наслідок, - недостатня політична підтримка
природоохоронної діяльності з боку законодавчих і виконавчих органів влади; недопустимо висока
вартість кредитних ресурсів; важкий фінансовий стан більшості підприємств базових галузей
промисловості, ускладнений хронічними неплатежами; недосконалість природоохоронного
законодавства, слабкість адміністративної системи.
У цих умовах одним із найбільш важливих джерел фінансування природоохоронної діяльності
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слушно вважаються бюджетні та позабюджетні фонди охорони навколишнього природного
середовища (екологічні фонди), які виникли в країнах з перехідною економікою, коли держава вже не
забезпечує фінансування в галузі охорони довкілля, а приватний капітал ще не спроможний це
зробити, їхня поява зумовлена постійними і надто великими щорічними дефіцитами державного
бюджету. Саме завдяки існуванню таких екологічних фондів як на загальнодержавному, так і
регіональних і місцевих рівнях з’явилася дійсна можливість нагромаджувати відповідні кошти для
реалізації природоохоронних програм і проектів.
Основним завданням створення екологічних фондів було формування автономного,
незалежного від держбюджету, централізованого фінансування природоохоронної діяльності. При
цьому передбачалося, що кошти позабюджетних екофондів мають не підміняти, а доповнювати
бюджетні кошти, а також кошти, що виділяються для цієї мети підприємствамиприродокористувачами.
У Податковому Кодексі України розділ 8 присвячено екологічному податку. Згідно зі ст. 241
Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської
(підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та
організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські
(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їхніх засновників, під час провадження
діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони здійснюються:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини,
що локалізовані на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);
- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми виробниками понад установлений
особливими умовами ліцензії строк.
Крім того, у Податковому Кодексі зазначено порядок обчислення екологічного податку та
розміри ставок податку за розмиви видами забруднень:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
(ст. 243);
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
(ст. 244);
- за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (ст. 245);
- за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (ст. 246);
- за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (ст. 247);
- за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми виробниками понад установлений
особливими умовами ліцензії строк (ст. 248).
На території України діють два види екологічних податків та зборів:
- загальнодержавні податки;
- загальнодержавні збори.
До загальнодержавних податків належать:

-

екологічний податок;
рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
плата за користування надрами;
плата за землю;
плата за землю (фізичні особи);
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- фіксований сільськогосподарський податок.
До загальнодержавних зборів належать:
- збір за спеціальне використання води;
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
- збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
- плата за використання інших природних ресурсів.
Дуже тісно із системою місцевих податків і зборів пов'язаний механізм ресурсних платежів.
Розрахунки за використання деяких природних ресурсів закріплені на рівні податкової системи (плата
за землю, лісовий дохід), проте ряд платежів регулюється відокремлено, а механізм їхньої калькуляції
і стягування схожий на податкові відрахування та кошти, одержувані від ресурсних платежів, при
цьому вони також надходять до бюджетів різних рівнів і є джерелом накопичення їхньої доходної
частини.
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Конспект лекції № 9
ЛЕКЦІЯ 9. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯУ
МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: окреслити основні еколого-економічні проблеми природокористування в
міському господарстві та сформулювати практичні напрями щодо їх подолання.
Ключові терміни та поняття: природокористування, довкілля, ресурси, ресурсозбереження,
забруднення, продуктивні сили, природні послуги, екологічні квоти
План лекції
9.1 Формування найважливіших еколого-економічних проблем природокористування
9.2 Практичні напрями щодо природокористування у міському господарстві
Література використана
1. Білявський Г. О. Основи загальної екології: підручник для студентів природ, фак. вузів /
Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. - 2-ге вид., зі змінами. - К.: Либідь, 1995. - 368 с.
2. Бобылев С. Н. Зкономика природопользования: учеб. 1C. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев. - М.:
Изд-во «ИНФРА-М», 2004. - 501 с.
3. Жук М. В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України : навч. посіб. / М. В.
Жук, В. П. Круль. - Чернівці: Рута, 2002. - 293с.
4. Закон України «Про концепцію державної регіональної економічної політики (проект)» №
37-2135/4.
5. Основні зкологии и природ опользования: учеб. пособ. / [В. Л. Дикань, А. Г. Дейнека, Л. А.
Позднякова та ін.]- X. : ООО «Олант», 2005. - 384 с.
6. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети. Аналітична доповідь
/ За ред. 3. Варналія. - К., 2005.
7. Правова база з питань екології та охорони природного середовища. Збірник нормативних
актів станом на 1 березня. 2001 р. / Укладач Камлик М.І. - К.: Атака, 2001. - 632 с.
Навчальне обладнання: ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна
презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
9.1 Формування найважливіших еколого-економічних проблем природокористування
Останнім часом екологія та економіка знаходять все більше точок перетинів, що обумовлено
проблемами навколишнього середовища та іншими актуальними проблемами сьогодення. М. Ф.
Реймерс визначає природокористування як сукупність усіх форм експлуатації природно- ресурсного
потенціалу й заходів для його збереження (видобуток і переробка природних мінеральних та
біологічних ресурсів, їхнє відновлення, охорона природних умов життя, природних систем тощо).
Розвиток продуктивних сил, зростання обсягів природокористування й темпів забруднення довкілля
за одночасного вичерпання природних ресурсів, погіршення здоров'я працездатного населення,
зниження продуктивності праці - все це зумовило формування економіки природокористування - нової
галузі науки, що вивчає методи найефективнішого впливу людини на природу для підтримання
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динамічної рівноваги, кругообігу речовин у природі. Витрати, пов'язані з підтриманням цієї рівноваги,
йдуть на збереження економічно найсприятливіших умов відтворення матеріальних благ як на цей час,
так і в майбутньому. Оскільки довкілля виконує такі життєво важливі функції, як забезпечення людей
природними ресурсами, природними послугами (рекреація, туризм, естетичні задоволення),
поглинання відходів і забруднень, то, реалізуючи заходи з охорони природи й використання її
ресурсів, необхідно знати їхню економічну вартість і ціну шкоди, заподіяної оточуючому середовищу
антропогенними забрудненнями та впливами. Критерієм ефективності людської діяльності до
середини XX ст., як згадувалося в попередніх розділах, було одержання максимальних благ за
мінімальних затрат і неконтрольованої, хижацької експлуатації природних ресурсів, а основним
принципом ставлення до природи - панування над нею й цілковите підкорення людині. Після
об'єктивного аналізу причин екологічних катастроф і величезних економічних втрат від нерозумного
господарювання, яких людство зазнало протягом останніх десятиліть і раніше, стало зрозуміло, що
принципи природокористування мають бути інакшими.
Основними питаннями, які розглядає сучасна економіка природокористування, є такі:
- особливості (характер, територіальне розміщення, обсяги, запаси, вартість, господарське
значення, техніка добування та відновлення) всіх типів природних ресурсів - земельних, лісових,
водних, повітряних, мінеральних, паливно-енергетичних, їхня еколого-економічна оцінка й охорона;
- охорона довкілля та всі види транспорту;
- охорона природного середовища під час видобування та транспортування паливноенергетичних ресурсів;
- ресурсозбереження (економічні та соціальні фактори) - альтернативні види енергетики;
- економічне стимулювання природоохоронної діяльності;
- науково-технічний прогрес як базис раціонального природокористування; основи
екологічного нормування (водопостачання, водовідведення, паливно-енергетичних і повітряних
ресурсів);
- відходи виробництва; вторинна сировина; кадастр вторинних матеріальних ресурсів;
- управління та контроль за природокористуванням та охороною природного середовища
(органи управління, правова основа, закони про охорону природних ресурсів, екологічна експертиза).
Забруднення - це насамперед економічна проблема, яку варто визначати економічними
термінами, тому провідним принципом природокористування в наш час став еколого-економічний,
критерій ефективності господарювання якого формулюється так: одержання максимальних
матеріальних благ із мінімальними затратами й мінімальними порушеннями природного середовища.
Це потребує значних інвестицій у природоохоронну сферу, що завжди суттєво знижує прибутковість
виробництва, тому, як і раніше, маємо конфлікт екологічних та економічних інтересів, і, на жаль,
здебільшого останні перемагають: вирубуванню лісів віддають перевагу над їхнім використанням для
рекреації, розвитку туристичного бізнесу - над збереженням рідкісного ландшафту чи озера, а
морським нафтопромислом - над збереженням морських екосистем тощо. При цьому здійснити
порівняльну економічну оцінку різних природних ресурсів на цей час та у віддаленому майбутньому
буває досить важко. Сьогодні вартість природних благ і послуг або взагалі не визначено, або її
занижують, що часто призводить до прийняття антиекологічних рішень, до спотвореної оцінки
економічного розвитку через традиційні показники валового національного продукту, ріст якого часто
супроводжується деградацією довкілля. Наразі розроблено кілька підходів до визначення економічної
цінності природних ресурсів і послуг. Найбільш комплексний підхід ґрунтується на загальній
економічній вартості, у яку входять вартості зруйнування природи, її відновлення та охорони.
Для еколого-економічної оцінки проектів і програм будівництва застосовують метод
порівняння затрат і вигод та керуються трьома критеріями: чистою поточною вартістю, внутрішньою
нормою окупності та співвідношенням витрат і майбутніх вигод.
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Основні завдання економіки природокористування:
- визначення збитків, завданих економіці (державі), галузі, підприємству, району, окремому
приватному господарству чи конкретній особі через нераціональне природокористування, порушення
законів, норм або правил охорони природи;
- визначення розміру затрат, необхідних для ліквідації в найближчому й віддаленому
майбутньому наслідків негативних техногенних впливів на довкілля;
- оцінка абсолютної та відносної ефективності затрат на охорону й відновлення природи, вибір
оптимальних варіантів природоохоронної діяльності та використання природних ресурсів;
- розробка економічних методів управління природоохоронною роботою й способів
стимулювання природоохоронної діяльності та екологізації виробництва.
Необхідно, щоб економіка природокористування поступово трансформувалась в економіку
природозберігання.
Природокористування, як згадувалося в першому розділі, може бути раціональним і
нераціональним.
Раціональне природокористування - це високоефективне, екологічно обґрунтоване
господарювання, яке не спричиняє різкі зміни природно- ресурсного потенціалу, а підтримує й
підвищує продуктивність природних комплексів чи окремих об'єктів, сприяє їхньому поліпшенню.
Воно спрямоване на забезпечення умов існування людства й стабільного одержання матеріальних
благ.
Нераціональним вважається таке природокористування, внаслідок якого природа втрачає
здатність до самовідтворення, самоочищення й саморегулювання, порушується рівновага біосистем,
вичерпуються матеріальні ресурси, погіршуються рекреаційні, оздоровчі та курортні умови, естетичні
характеристики ландшафтів, умови проживання загалом. Це, зазвичай, екстенсивне, хижацьке
господарювання, перепромисел, перевипас, перезабруднення повітря, води й ґрунтів промисловими,
транспортними, енергетичними викидами та отрутохімікатами. Нераціональне
природокористування може бути як навмисним, так і випадковим, або супутнім (наприклад,
спустошення, зруйнування чи пожежі, пов'язані з воєнними діями).
Нераціональне природокористування може бути зумовлене планово- економічними й
проектними прорахунками, тимчасовими й вимушеними позиками у природи (перехідні періоди
будівництва нових держав, великі стихійні лиха, війни тощо), недбалими обліком та оцінкою
природних ресурсів, недосконалістю природоохоронного законодавства, вузьковідомчими підходами
в розвитку економіки, недосконалістю технологій виробництв, браконьєрством, самовільною
забудовою тощо..
Показниками збитків від забруднення довкілля є: підвищення рівня захворюваності населення,
зниження продуктивності сільського господарства, прискорення зношування основних фондів тощо.
Вартість відновлення природи визначається за необхідними затратами на рекультивацію ландшафтів,
відновлення водойм або сільськогосподарських угідь, озеленення тощо. Водночас неможливо оцінити
рівень погіршення соціального клімату, порушення рівноваги в екосистемах, підрахувати кількість
втрачених через техногенний вплив унікальних геологічних пам'яток чи ландшафтів, визначити
масштаби зникнення багатьох видів рослин і тварин.
Особливо складно оцінити наслідки антропогенних негативних впливів на навколишнє
середовище, коли треба дати довгостроковий прогноз збитків від нераціонального
природокористування. Затрати на охорону природи сьогодні можна обчислити просто й порівняно
точно на підставі чинних стандартів і нормативів із застосуванням низки формул.
Природоохоронні заходи мають не тільки економічний ефект (заощадження витрат на
лікування та соціальне страхування хворих, підвищення продуктивності праці, збільшення
біопродуктивності, облагородження ландшафту тощо), а й соціальний - поліпшення настрою людей,
зменшення рівня їхньої міграції, стримування конфліктів, зниження злочинності і тощо.
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До найважливіших проблем економіки природокористування належить правильна (об'єктивна)
оцінка природних ресурсів. Необхідно пам’ятати, що: збільшення обсягів виробництва в 10 разів
потребує збільшення обсягу знань у 100 разів!
Використання газу замість нафтопродуктів на автотранспорті дало б змогу Україні щорічно
заощаджувати близько 10 млн тонн палива (тобто близько 20 млн тонн нафти) й істотно знизити
забруднення повітря. На утримання звалищ і смітників витрачається близько 25 % вартості виробітку
продукції. В Україні збирається кілька мільярдів тонн металобрухту. Цього достатньо, щоб
забезпечити роботу підприємств чорної металургії на десятки років (у Німеччині близько 75 % сталі
виробляють із металобрухту). У Японії переробляється більш як 70 % відходів, в Україні - 3-5 %.
Економічна оцінка природних ресурсів - це грошове вираження їхньої народногосподарської цінності.
Необхідно, щоб ціну мали земля, природні води, ґрунти, повітря, корисні копалини, ліс, тваринний і
рослинний світ, рекреаційні об'єкти. Нормативи плати за використання природних ресурсів
визначаються з урахуванням їхнього географічного положення, поширення, якості, можливості
відтворення, доступності, комплексності, продуктивності, можливості утилізації відходів, умов
переробки.
Комплексний характер економіки природокористування обумовлюють зв'язки з економічними
і природничими науками, які утворюють єдиний блок, що складається з політекономії, прикладних
економічних наук, наук- методів, історико-економічних, організаційно-економічних та організаційнотехнічних наук і наук про управління. Особливо тісні контакти економіки природокористування з
економічними науками - статистикою, економікою праці, макро-, мікроекономікою, економічною
кібернетикою, регіональною економікою, а також із природничими науками - екологією,
математикою, геологією, хімією, з технологічними дисциплінами.
Головне завдання економіки природокористування - вивчення природоохоронного механізму
функціонування народного господарства в умовах його інтенсифікації, міжнародного співробітництва
та створення гнучкої системи екологічного управління і засобів раціонального природокористування.
У зв'язку з цим необхідно враховувати основні екологічно прийнятні умови: темпи зростання
потужностей добувних галузей мають бути нижчими за темпи зростання потужностей обробних
галузей, матеріального виробництва; темпи збільшення продуктивності маловідходного виробництва,
розроблення і впровадження природоохоронних технологій та устаткування мають бути вищими за
темпи збільшення продуктивності галузей, що забруднюють довкілля; темпи модернізації
природовідновлюючих галузей повинні бути вищими за темпи модернізації добувних галузей; темпи
зростання капітальних вкладень у збереження та охорону природи повинні бути вищими за темпи
зростання капітальних вкладень у матеріальне виробництво. Наприклад, саджанців треба висаджувати
більше, ніж кількість вирубаних дерев. Для забезпечення нормативної чистоти довкілля необхідно
постійно покращувати технології очистки, збільшуючи витрати на очисні споруди.
Основою економіки раціонального природокористування є закони біосфери, а також
суспільних і природничих наук: біологічних, хімічних, соціологічних, економічних, демографічних
наук, ґрунтознавства, технологій виробництв.
Проблеми раціонального природокористування - міжгалузеві, і під час їхнього вирішення
необхідно враховувати всі альтернативні варіанти.
Існують три основні шляхи соціально-економічного розвитку людства:
• екстенсивний - шляхом постійного нарощування обсягу видобутку корисних копалин без
підвищення ефективності їхнього використання;
• інтенсивний - раціональне збільшення маси видобутку корисних копалин за постійного
підвищення ефективності їхнього використання - це найбільш екологічний, економічно ефективний
шлях;
• змішаний (інтенсивно-екстенсивний) - збільшення маси корисних копалин із одночасним
зростанням ефективності їхнього використання.
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У зарубіжних країнах, а в останні роки і у країнах СНД першочергового значення набувають
економічні методи сприяння охороні навколишнього середовища, зокрема плата за природні ресурси.
У багатьох державах застосовуються різноманітні підходи до вирішення проблем охорони
навколишнього середовища. Екологічне регулювання здійснюється шляхом нормування якості
елементів довкілля, нормування якості палива, нормування викидів шкідливих речовин, ліцензування
виробничої діяльності, планування і поділу території на зони. Окремим блоком цього регулювання є
застосування економічних стимулів і заходів адміністративного впливу в галузі охорони природи.
Впровадження плати за забруднення спричиняє істотне зменшення природоохоронних витрат,
оскільки підприємства з низькою вартістю ліквідації забруднень прагнуть до максимального їхнього
скорочення, а за високої вартості природоохоронних заходів забруднення хоч і надходять у природне
середовище, та високі штрафи за це дозволяють державним органам концентрувати значні ресурси для
природоохоронних цілей.
Плата за землю зобов’язує кожне підприємство враховувати повну ціну господарського
проекту, а також територію як ресурс, використання якого відображене у витратах виробництва.
Економічні методи управління природокористуванням діють у багатьох європейських країнах, де
введена плата за землю залежно від її якості. Плата за міські території встановлюється відповідно до
величини міста та відстані від його центру тощо. Подібну плату вводять і за користування водними та
іншими природними ресурсами.
Ще одна важлива перевага платіжної системи полягає в тому, що забруднювач має широкий
спектр вибору рішень - забруднювати і платити, зупинити своє виробництво, інвестувати в очисне
обладнання, внести зміни у виробничу технологію, у номенклатуру виробництва, змінити місце
розташування виробництва.
Широко застосовується також система податків і штрафних санкцій. Податки встановлюються
окремо за промислове і комунально-побутове використання. В Угорщині, наприклад, їхній розмір
залежить від якості та розташування джерела водопостачання, цільового призначення води. Розміри
податків визначаються видами комунального водокористування, характером та обсягом
забруднювачів тощо. Система оподаткування всіх забруднювальних виробництв введена в таких
західноєвропейських країнах, як Голландія, Франція, Німеччина та ін. Витрати на очисні споруди іноді
становлять 50 % виробничих витрат.
У США широко обговорюється пропозиція запровадити плату за забруднення у формі податку
на пакувальні матеріали й тару- головне джерело місцевого сміття. Успішний досвід використання
подібного економічного інструменту в деяких штатах довів, що водночас зменшуються й забруднення
різними видами пакування, банками тощо. Аналогічних законодавчих заходів ужито і в деяких інших
штатах (Мічиган, Вермонт).
Надання підприємствам свободи вибору альтернативних рішень щодо плати за забруднення
середовища, на думку американських дослідників, створює певні передумови не лише для зменшення
вартості боротьби з забрудненням, а й зменшує виробничі витрати у цілому.
Економічне стимулювання природоохоронної діяльності не обмежується тільки примусовими
методами: важливу роль відіграє політика надання певних пільг та економічної допомоги
підприємствам, які здійснюють боротьбу з забрудненням. Набуває розвитку ринковий механізм
природоохоронної діяльності, який передбачає застосування екологічних субсидій, позик, податків,
зборів, штрафів, кредитів і квот, пов’язаних із викидами шкідливих речовин. Вони дають змогу
розподіляти фінансові ресурси і акумулювати їх на державних рахунках або в спеціальних фондах.
Це практикується у США, де приватнопромисловий капітал отримує різноманітну допомогу в
царині охорони довкілля. Особливе місце серед допоміжних заходів посідають державні субсидії.
Поряд із прямим субсидуванням промисловості у США широко використовується непряме
субсидування: субсидії, що надаються муніципалітетом, використовуються на будівництво очисних
споруд та перероблення промислових відходів. Отримання субсидій певною мірою заохочує подальше
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інвестування, веде до збільшення поточних витрат американських корпорацій на охорону довкілля.
Екологічні субсидії мають форму інноваційних субсидій, що покривають частину видатків на
розробку нових технологій і позик на устаткування природоохоронного призначення, на відновлення
якості середовища або субсидій для покриття позик. Така політика характерна для Австрії, де крім
того існує інвестиційна премія за капітальні вкладення, призначені на охорону природи.
У Нідерландах коштом держави проводять ефективні заходи щодо зменшення забруднення і
розроблення чистих технологій. Додаткова знижка на 10-15 % порівняно із звичайною податковою
знижкою на інвестиційні витрати застосовується для конкретних інвестицій у зменшення забруднення
навколишнього середовища.
У багатьох країнах держава субсидує розробку устаткування, технологій, альтернативних
джерел енергопостачання, енергозаощадливих заходів (Данія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Канада).
Поширена така форма субсидій, як податкові пільги. Зниження податків на більш екологічно
чисті автомобілі застосовується в Німеччині, Австрії, Норвегії, Швеції і Нідерландах. У США однією
з форм державних субсидій є вилучення із загальної суми податків відсотків, отриманих за
облігаціями, кошти від яких спрямовані на боротьбу з забрудненням водних і земельних ресурсів,
атмосферного повітря тощо.
В Іспанії поряд із податковими пільгами надаються особливі субсидії у розмірі до 30%
інвестиційних витрат на дослідницьку діяльність із моніторингу, скороченню викидів і запобіганню
забрудненню навколишнього середовища.
Усі субсидії на програми з боротьби з забрудненням навколишнього середовища надаються
підприємствам з державного бюджету або із спеціальних фондів міністерств з питань охорони
природи. Так, в Австрії існує фонд навколишнього середовища, у Швеції - фонд запобігання
забрудненню внаслідок спалювання палива, у Туреччині - фонд запобігання забрудненню
навколишнього середовища тощо.
На інтенсифікацію використання вторинних ресурсів позитивно впливає встановлення
взаємовигідних цін для виробника та споживача, раціональних прямих зв’язків, довготривалих
нормативів і лімітів, застосування системи пільг, знижок, санкцій, а також економічне заохочення
колективів підприємств, які використовують вторинну сировину.
Економічними важелями інтенсифікації процесу перероблення відходів є податки на сировину,
які стимулюють використання більш дешевої вторинної сировини, а також встановлення в
законодавчому порядку економічної відповідальності підприємств і окремих осіб за утилізацію
відходів, одержання з них сировини та матеріалів, скорочення витрат на їхнє вивезення та зберігання.
Додатковими природоохоронними заходами є зниження податкових ставок, надання пільгових
державних субсидій підприємствам, які реорганізують свої виробництва для зменшення шкідливих
викидів; заохочення процесів удосконалення автомашин із природоохоронною метою.
Завдяки субсидіям органи, що займаються фінансуванням, мають можливість здійснювати
функції, подібні до ліцензування. З цією метою в більшості країн, які використовують субсидії, є
чинний порядок, згідно з яким невиконання встановлених вимог тягне за собою припинення
фінансової допомоги.
Важливу роль відіграє фінансування урядом наукових розробок і досліджень. У СІЛА
практично три чверті наукового бюджету Агентства з питань навколишнього середовища (ЕПА)
спрямовується на оплату контрактів і субсидій з окремих розробок. На відміну від ситуації із
субсидіями на очисні споруди та устаткування, тут правом на їхнє отримання користуються особи та
організації, що займаються демонстраційними проектами.
Кажучи про економічні важелі регулювання природоохоронної діяльності, не можна не
торкнутися сфери кредиту, зокрема деякі економісти вважають, що Федеральна резервна система
США, яка об’єднує банківський капітал, мала б установлювати більші відсотки на позики, що
використовуються для «забруднювальних» проектів, і надавати певні пільги галузям і виробництвам,
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які розробляють екологічно безпечну технологію чи встановлюють очисне устаткування.
Важливим важелем стимулювання природоохоронної діяльності у США вважається
прискорена амортизація очисного обладнання. За законом про реформу податкової системи
встановлено утричі коротший термін амортизації для очисного обладнання порівняно з промисловим.
Поряд із 10 % податковою знижкою на інвестиції під очисне устаткування у цій державі
використовуються й інші податкові пільги. У 1992 р. у майже 30штатах очисні споруди та обладнання
не обкладалися податком на власність, у 24 штатах ця категорія промислового обладнання звільнена
від податків із продажу, у 16 штатах не стягуються податки за оренду очисного обладнання.
Елементом системи екологічного регулювання виробництва є кредити і квоти у зв’язку з
викидами шкідливих речовин. Система квот поширена у США, Німеччині, частково в Канаді. Цей
метод регулювання джерел викидів на певній території з метою збереження або досягнення
відповідного рівня якості навколишнього середовища дістав назву методу «ковпака». У разі його
застосування замість суворого додержання екологічних норм усіма джерелами викидів на тій чи іншій
території підприємства шляхом спільних зусиль мають змогу зменшити шкідливі викиди в повітря.
Місцеві органи влади, які встановлюють загальні обсяги шкідливих викидів не для одного, а для всіх
підприємств разом, шляхом їхнього регулювання здійснюють контроль за екологічним станом
території в цілому.
Джерелом фінансових коштів, що спрямовуються на охорону навколишнього середовища
можуть бути окремі податки, збори і штрафи за недотримання норм викидів забруднювальних
речовин. В окремих випадках ставки штрафів і зборів обчислюються залежно від рівня фактичного
забруднення. Такий досвід накопичено в Нідерландах, частково в Німеччині, Франції, Польщі. У
більшості країн ці грошові кошти акумулюються в спеціальних фондах екологічного призначення і
використовуються тільки на фінансування природоохоронних досліджень та розробок, відшкодування
збитків, підготовку і реалізацію екологічних програм.
Істотне значення для реалізації запланованих природоохоронних заходів мають фінансовоінвестиційні та бюджетні механізми управління. Загальнонаціональні екологічні витрати США і
Франції становлять приблизно 3 % валового національного продукту, до того ж 70-90 % витрат США
і 75 % у Франції припадає на приватний сектор.
Однією з умов досконалого управління природокористуванням та охороною навколишнього
середовища в зарубіжних країнах є вміле поєднання економічних методів з плановими,
адміністративними та правовими. Основними напрямами вдосконалення економічного механізму
природокористування і охорони довкілля є модернізація існуючих регуляторів, здійснювана
одночасно з розробкою і впровадженням у практику нових ринкових інструментів. Світовий досвід
доводить, що система екологічного менеджменту залежить від ефективності економічного механізму
природокористування, який базується на збалансованому поєднанні регуляторів примусовообмежувального характеру з регуляторами стимулюючо-компенсаційного характеру, які, зі свого
боку, забезпечують сприятливіші умови для природозбереження, а також для забезпечення екологічно
безпечних технологій і методів господарювання.
9.2 Практичні напрями щодо природокористування у міському господарстві
У наслідок реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою
відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» в Україні розроблена і
затверджена Загальнодержавна програма «Питна вода України». Метою Програми є покращення
забезпечення населення України питною водою нормативної якості в межах науково-обґрунтованих
норм питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі,
підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на підставі цього стану
здоров’я населення та санація соціально-екологічної ситуації в Україні; відновлення, охорона та
раціональне використання джерел питного водопостачання.
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Розроблення Програми обумовлено:
- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного
водопостачання;
- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих регіонах
країни внаслідок низької якості питної води;
- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного
водопостачання та водовідведення;
- необхідністю перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів, державних
санітарних норм і правил, стандартів та інших нормативних документів у сфері питної води та питного
водопостачання;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та
водовідведення міст та інших населених пунктів;
- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;
- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод
для питного водопостачання населення;
- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку,
утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та
водовідведення.
Проблеми водокористування як у минулому, так і сьогодні посідають вагоме місце в наукових
дослідженнях і є актуальними через вичерпання, виснаження або забруднення джерел, що нині
досягло рівня, за якого спостерігається істотний його вплив на здоров'я населення. В Україні проблема
забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості стає все більш гострою, має
місце тенденція до погіршення екологічного стану джерел питного водопостачання, яке майже на 80
% забезпечується з поверхневих джерел - стоків річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського
Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів,
забруднення яких за недостатньої ефективності роботи водопровідних очисних споруд тягне за собою
погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення в багатьох
регіонах України. Існуючі в країні методи очищення водопровідної та стічної води не розраховані на
звільнення від вірусів. Питна вода стає активним чинником шкідливого впливу на здоров’я, причиною
виникнення багатьох небезпечних масових інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту А,
обумовлює високий рівень захворюваності кишковими інфекціями, збільшує ризик впливу на організм
людини канцерогенних і мутагенних факторів.
Сучасний незадовільний стан водних об’єктів показує, що проблеми у сфері охорони вод від
забруднення та виснаження не тільки не знайшли вирішення, а й значно загострилися, особливо в
останні роки.
Практично всі поверхневі водні джерела і ґрунтові води забруднені через підвищене і посилене
навантаження на природне середовище. За останні десятиліття структура забруднення водних ресурсів
суттєво змінилась, використання екологічно шкідливих концентрованих миючих засобів призвело до
забруднення води багатьма хімічними речовинами, складність очищення яких пов'язана з тим, що
переважно використовуються застарілі енергоємні технології, які не забезпечують вилучення з води
нових техногенних забруднюючих компонентів.
Під впливом хімізації сільськогосподарського виробництва, розорювання заплав, осушування
земель, розвитку промисловості та розбудови міст водні об’єкти зазнають значних змін. У басейнах
річок знижується стійкість природних ландшафтів, в екосистемах порушується рівновага і
погіршується якість поверхневих вод. В Україні інтенсивно відбуваються процеси урбанізації,
негативними наслідками яких є надмірна концентрація промислових об’єктів на обмеженій території.
Це призводить до руйнування природного середовища великих міст. Висока забрудненість викидами
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й відходами, незадовільний стан систем життєзабезпечення, швидке зростання населення міст і
потреба розширення територій призвели до непридатності використання більшості поверхневих вод.
Основні речовини, які спричинюють забруднення, - це сполуки азоту та фосфору, органічні
речовини, що піддаються легкому окисленню, отрутохімікати, нафтопродукти, важкі метали, феноли
та поверхнево-активні речовини. Унаслідок цього на сьогоднішній день в Україні поверхневі джерела
І категорії повністю відсутні. Усі джерела водозабору відповідають III-IV категоріям - забруднені та
дуже забруднені.
Основні джерела забруднення:
- стічні води промислових підприємств;
- побутові стоки комунального господарства;
- стічні води сільського господарства;
- води шахт, нафтопромислів, рудників;
- відходи виробництв при видобутку різних корисних копалин;
- відходи в деревообробній промисловості тощо.
Стан водоочисних об'єктів незадовільний по всій території України, значна їхня кількість не
функціонує взагалі. Четверта частина очисних споруд водопровідної мережі, кожна п’ята насосна
станція та половина насосних агрегатів відпрацювали нормативний строк експлуатації, що призводить
до підвищених витрат електричної енергії та збільшення собівартості перекачування стоків. Більшість
споруд є технологічно і фізично застарілими для нових техніко-технологічних забруднювачів. В
аварійному стані перебуває 37,2 тис. кілометрів водопровідних та 13,85 тис. кілометрів каналізаційних
мереж, або більше 30% їхньої загальної довжини, витоки з яких крім вторинного забруднення питної
води, обумовлюють підтоплення території населених пунктів в окремих регіонах. У багатьох областях
України водоочисні споруди перевантажені в кілька разів.
Якість зворотних (стічних) вод не відповідає встановленим нормативам гранично допустимих
концентрацій (ГДК) на скиди. Майже всі стічні води, які скидаються підприємствами вугільної
промисловості, до 80 % від загальної кількості або не очищаються, або проходять недостатнє
очищення. Така сама ситуація і з приблизно 70 % стічних вод металургійних і нафтохімічних заводів.
Зазвичай, стічні води цих підприємств забруднені важкими металами, фенолами, нафтопродуктами та
іншими небезпечними речовинами.
Із 2004 до 2012 роки, незважаючи на кризу останніх років, що призвела до призупинення
діяльності багатьох промислових підприємств, скидання неочищених або недостатньо очищених
промислових вод збільшилося майже в 2 рази. Відбувається зростання обсягів забруднень, за умов
яких водойми просто не встигають самоочищуватись (рис. 9.1, 9.2, 9.3).
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Рис. 9.1. Рівень забруднення річок

Рис. 9.2. Обсяги скидання недоочищених стоків
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Рис. 9.3. Стан поверхневих вод України
Отже, проблема екологічного стану є актуальною для всіх водних об'єктів України, але
найбільш гостро це питання стоїть щодо річок Дніпро, Сіверський Донець, малих річок Приазов’я,
окремих приток Дністра та Західного Бугу, де якість води класифікується як «дуже брудна».
Дніпро - найбільша ріка України, яка є основним джерелом водопостачання великих
промислових центрів у межах басейну, а також півдня і південного сходу країни. Водні ресурси Дніпра
складають близько 80 % водних ресурсів України. У нього близько 32 тис. водотоків, серед яких 89 ріки довжиною 100 км і більше. На території України Дніпро - основне джерело водних ресурсів і
головна воднотранспортна магістраль. Водні ресурси Дніпра забезпечують водою близько 32 млн
жителів та дві третини господарського потенціалу країни. Аналіз проб води з Дніпра показав, що
поверхневі води басейну здебільшого дуже забруднені, деякі показники сягають або перевищують
ГДК для водойм, які використовуються як джерела питного водопостачання. Для потреб
промисловості й сільського господарства з Дніпра щороку відбирають близько 15 млрд м води і
скидають у нього близько 10 млрд м3 неочищених стічних вод, у яких містяться в надлишковій
кількості нафтопродукти, фенол, солі важких металів та хлорорганічні пестициди. Майже половина
річного обсягу стоку Дніпра, як і більшість його приток, забруднені переважно амонійним і нітратним
азотом, фенолами, нафтопродуктами та сполуками важких металів.
Сіверський Донець вважається найбруднішою рікою в Україні. Низька якість вод обумовлена
великою кількістю водозабірних споруд, значним господарським навантаженням. Сіверський Донець
та його притоки приймають велику кількість шахтних вод. Він протікає по трьох промислових
областях країни - Харківській, Луганській та Донецькій. Забір води промисловими підприємствами з
Сіверського Дінця колосальний, ці води повертаються у ріку недоочищеними через мізерне виділення
коштів.
Дністер є транскордонною рікою, він протікає по території України, Молдови та Придністров’я.
Ще кілька десятиліть тому він вважався найчистішою рікою Європи, зараз - у катастрофічному стані.
Він забруднений нітратним азотом, сполуками купруму, цинку і мангану. Величезної шкоди Дністру
завдають забруднені пестицидами й нітратами стоки з полів та викиди промислових концернів. Очисні
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споруди по обох берегах Дністра не функціонують, річка замулюється та заростає водоростями.
У ріку Рось, з якої відбувається водопостачання 6 районних центрів України, скидають відходи
більше 60 підприємств. Рівень її знизився на 1 метр, вона є дуже забрудненою.
Шельфові води Чорного та Азовського морів також забруднюються незадовільно очищеними
стічними побутовими водами міст, розташованих на узбережжі. Малі річки забруднені значно більше,
ніж великі. Вони мають невисоку стійкість і низький потенціал самоочищення. Отже, швидшими
темпами деградують.
Забруднення поверхневих вод значною мірою впливає на якість підземних вод. Найбільш
незадовільний якісний стан підземних вод спостерігається на Півдні України, зокрема в Одеській,
Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях та Автономній Республіці Крим. Понаднормове
забруднення пестицидами має місце у Вінницькій, Житомирській, Луганській та Миколаївській
областях і Автономній Республіці Крим. Нітратне забруднення, що перевищує гранично допустимі
концентрації, відмічається практично на всій території України, за винятком її західних областей.
Програма здійснюється за такими основними напрямами:
охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;
нормативно-правове та науково-технічне забезпечення з урахуванням стандартів,
технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;
розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;
забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та
енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним
обладнанням та приладами контролю. Передбачається розроблення технологій раціонального
використання та економії питної води, встановлення оптимальних за параметрами насосів для
оптимізації тиску у водоводах і водопровідних мережах, удосконалення систем контролю та обліку
використання питної води, модернізацію енергетичного господарства водопровідних споруд.
Це дозволить забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем
водопостачання та водовідведення, зменшити забруднення водних об’єктів завдяки кращому
очищенню стічних вод за незмінної потужності очисних споруд, скоротити капітальні вкладення на
будівництво головних споруд водопровідних мереж та питому вагу водоспоживання в житловокомунальному господарстві.
Планується також розширення використання індивідуальних та колективних установок
доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання. Вони, насамперед,
будуть використовуватися в регіонах із кризовою екологічною ситуацією, а також для оснащення
лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних закладів, підприємств харчової промисловості та
громадського харчування.
Заплановані науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, передбачають розроблення
і впровадження системи екологічних критеріїв експлуатації джерел питного водопостачання,
рекомендацій щодо локалізації та ліквідації аварійних забруднень водних об’єктів, технологій захисту
водних об’єктів від забруднення стічними водами, сучасних споруд з очищення стічних вод
промислових підприємств і комунального господарства.
Програма розрахована на 15 років і виконуватиметься у три етапи (рис. 9.4).
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Рис. 9.4. Основні положення Загальнодержавної програми «Питна вода України»
На першому етапі (2006—2010 роки) передбачалося:
- стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання та
водовідведення;
- удосконалити нормативно-правове і науково-технічне забезпечення у сфері питної води та
питного водопостачання;

- здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;
- створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного
переоснащення систем питного водопостачання та вод овід вед ення;
- здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання;
- поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних
зон джерел питного водопостачання;
- розширити обсяги використання підземних вод у містах та регіонах із високим рівнем
забруднення поверхневих вод;
- поліпшити якість питної води в містах та регіонах із найбільшою невідповідністю якості
питної води;
- розпочати реалізацію пілотних проектів з основних напрямів реформування і розвитку
підприємств питного водопостачання та водовідведення.
Одночасно в мажах науково-технічних та інноваційних підпрограм розгорнуто наукові
дослідження і дослідно-конструкторські роботи, що забезпечило впровадження передових науковотехнічних досягнень під час реалізації інвестиційних програм на наступних етапах. Таким чином було
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забезпечено випереджальне виконання науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт та їхнє
своєчасне впровадження у практику.
На другому етапі (2011-2015роки) передбачалося:
- розширити обсяги робіт із відновлення, реконструкції, будівництва систем питного
водопостачання та водовідведення, а також з охорони та покращення стану джерел питного
водопостачання;
- здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем
питного водопостачання та водовідведення;
- забезпечити проведення державного моніторингу вод та державного обліку у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення.
На третьому етапі (2016-2020 роки) передбачається завершення
найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно поліпшити забезпечення
населення України якісною питною водою.
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють:
- на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства та інші центральні органи виконавчої влади;
- на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації;
- на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів міських,
селищних, сільських рад.
Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щорічно
представляє Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань
Програми.
Кабінет Міністрів України щорічно інформує Верховну Раду України про хід виконання
Програми і вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.
Фінансування Програми здійснюється за кошти та завдяки:
- Державного бюджету України;
- місцевих бюджетів;
- підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їхнього
розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування;
- інших джерел надходження, зокрема зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів
міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо;
- удосконаленню механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування.
Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення здійснюється
шляхом субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів із
попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві
у разі передбачення їх в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих
бюджетів та підприємств на умовах співфінансування.
Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних та місцевих програм здійснюють
центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші центральні
органи виконавчої влади, міжвідомча комісія з реалізації Програми, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах
повноважень, визначених законом.
Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є такі:
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- на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства;
- на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, сільські, селищні, районні і міські ради.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити :
- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та
водовідведення;
- населення України, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості
в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;
- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження
на підставі цього захворюваності населення;
- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їхнє
відновлення;
- впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних
технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;
- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та
водовідведення;
- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та
водовідведення;
- модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;
- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та
доходів населення.
Звернемо увагу на питання утворення твердих побутових відходів, яке актуальне і для галузі
міського господарства.
В Україні щорічно утворюється близько 52 млн м побутових відходів, що дорівнює близько 13
млн тонн, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною площею понад 9 тис. га.
Потужності значної кількості полігонів вже вичерпали свій ресурс, а самі сміттєзвалища стали
фактором антропогенного навантаження на довкілля.
Завдяки впровадженню в 130 населених пунктах роздільного збирання побутових відходів,
роботі 7 сміттєсорту вальних ліній та 3 сміттєспалювальних заводів перероблено та утилізовано
близько 8% твердих побутових відходів (ТПВ), із них: 4,2% спалено в містах Києві,
Дніпропетровську та Люботині Харківської області, 3,8% ТПВ потрапило на заготівельні
пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. У населених пунктах, у яких впроваджено
роздільне збирання побутових відходів, у 2011 році відібрано макулатури 58 тис. тонн, полімерів - 6
тис. тонн, скла - 4 тис. тонн, металу - 3 тис. тонн, які потрапили на заготівельні пункти вторинної
сировини.
Кількість сміттєзвалищ, які перевантажені складає 292 од. (5%), а 986 од. (16%) - не
відповідають нормам екологічної безпеки. Неналежним чином проводиться робота з паспортизації,
рекультивації та санації сміттєзвалищ. Із 2569 сміттєзвалищ, які потребують паспортизації, у 2011 році
фактично паспортизовано 476 од. (потребує паспортизації 35% сміттєзвалищ від їхньої загальної
кількості).
Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Херсонській області - 90% від
загальної кількості полігонів в області та Чернігівській області - 72%.
Із 562 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 166 од. (7%
потребує рекультивації). Із 495 сміттєзвалищ, які потребують санації, фактично сановано 166 од. (58
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% потребує санації), табл.9.1.
Таблиця 9.1 - Характеристика полігонів України
Обсяги захоронення на полігоні
Регіони України

Від початку експлуатації
за 2018 р.
полігону
м3
т
м:3
т
м:3
1
2
3
4
5
6
АР Крим
29618668,0 28573100,0
82685561,0
79803400,0
2882161,0
Вінницька
3902203,4
3662227,4
21506913,0
20243609,0
1263304,0
Волинська
6550589,0
6300272,0
21468179,0
20633784,0
834395,0
Дніпропетровська 11730258,8 10778403,0
44344668,9
40395027,8
3949641,1
Донецька
13443168,0 12710571,0
96351730,9
92452404,6
3899326,3
Житомирська
5310406,8
5049931,0
18620658,8
17476909,6
1143749,1
Закарпатська
1338991,8
1219834,1
6745406,4
6309456,0
435950,4
Запорізька
9788351,3
9596167,0
28621495,1
26507032,1
2114463,0
Івано-Франківська 81948960,4 81751932,0
331803797,0
331008813,0
794984,2
Київська
4038480,4
3727854,5
19240323,3
17842476,0
1397847,3
Кіровоградська
2417787,8
1965638,1
9478229,4
8515389,4
962840,0
Луганська
15421718,7 14592753,0
36665588,8
33720188,8
2945400,0
Львівська
4520148,5
4056544,2
57554119,4
55200370,8
2353748,5
Миколаївська
12281000,0 11825300,0
56700000,0
54600000,0
2100000,0
Одеська
15457906,2 15121505,0
54886391,0
51678436,0
3207955,0
Полтавська
5087847,1
4483291,4
31229358,8
29561073,8
1668284,9
Рівненська
6493419,9
6325865,0
24740780,2
23964822,3
775957,9
Сумська
3061600,0
2876674,0
6833368,0
6043451,0
789917,0
Тернопільська
3951920,0
3777290,0
17357326,0
16620080,0
737246,0
Харківська
13490623,3 9073774,4
48918695,2
45155713,8
3762981,3
Херсонська
1383821,0
1140407,0
21607552,0
20390482,0
1217070,0
Хмельницька
7439397,1
7049934,8
35982032,6
34127347,2
1854685,4
Черкаська
2016250,0
1798500,0
7790850,0
6716370,0
1074480,0
Чернівецька
2300597,9
2113429,9
7529727,1
6874839,0
654888,1
Чернігівська
14630931,5 14134782,0
5542857,3
4302805,1
1240052,2
м. Київ
5469976,0
5203988,0
30084872,0
28621932,0
1462940,0
м. Севастополь
1650167,0
1446581,0
6600671,0
5786324,0
814347,0
Всього по Україні: 284745189,7 270356552,0 1130891152,0 1084552538,0 46338614,0
Потреба у будівництві нових полігонів складає понад 650 одиниць. Найбільша потреба у
будівництві нових полігонів у Дніпропетровській області - 69 одиниць та у Сумській області - 64
одиниці.
Через неналежну систему поводження з твердими побутовими відходами в населених
пунктах, зазвичай у приватному секторі, щорічно виявляється близько 30 тис. несанкціонованих
звалищ, що займають площу понад 1 тис. га. Практично всі виявлені у 2018 р. несанкціоновані
звалища були ліквідовані.
Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного
середовища. Так, у 2018 році надавали послуги у сфері санітарного очищення 1227 організацій,
зокрема 323 приватної форми власності (26 %). Найбільша кількість підприємств приватної форми
власності у цій сфері у м. Києві (100 %) та у Херсонській області (83 %).
Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить близько 35
грннам3, зокрема за захоронення - 10 грн нам3. Середній тариф на поводження з ТПВ для населення
складає близько 31 грн на м , зокрема за захоронення - близько 9 грн на м.
Усього
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Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття ЗО)
вирішення питань щодо збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових
відходів, організації благоустрою населених пунктів, здійснення контролю за станом благоустрою
виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень, а також здійснення
контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства належить до
компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Основними чинниками, що сприяють такому стану, є невиконання місцевою владою вимог,
визначених Законами України «Про житлово- комунальні послуги» та «Про відходи» в частині
недостатнього фінансування розвитку і утримання об’єктів галузі, встановлення економічно
обґрунтованих тарифів, норм надання послуг із вивезення побутових відходів та організації
належного контролю за перевезенням, розміщенням і використанням полігонів та сміттєзвалищ. У
той же час органи місцевого самоврядування не поспішають, а іноді і зволікають з впровадженням
сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами.
Основні причини проблем галузі:
- недосконалість механізму збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження та захоронення відходів, що спричиняє збільшення обсягів їхнього накопичення;
- відсутність екологічно безпечних методів та засобів поводження з відходами, що призводить
до підвищення техногенних та екологічних ризиків;
- низькі темпи впровадження маловідходних технологій, створення інфраструктури у сфері
поводження з відходами, зокрема небезпечними;
- недосконалість законодавства та системи державного регулювання у сфері поводження з
відходами;
- відсутність єдиного органу, на який покладено функції у сфері поводження з відходами. Наразі
такі функції виконують Мінприроди, Мінрегіон, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування.
З метою здійснення заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення задля
запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, а також
впровадження новітніх технологій 3 січня 2013 р. № 22-р було затверджено Концепцію
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки.
Розв’язання проблеми здійснюється шляхом двох варіантів, що передбачають:
- перший - розроблення додаткових та продовження виконання затверджених державних
програм, спрямованих на зменшення обсягів утворення відходів, їхнє збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження та захоронення з метою запобігання
негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. Недоліками
зазначеного варіанта є неможливість комплексного розв’язання проблеми у зв’язку з недостатнім
обсягом фінансування, частковим вирішенням найбільш актуальних питань щодо поводження з
відходами;
- другий, оптимальний - визначення напрямів і пріоритетів провадження організаційної,
виробничої, науково-технічної, природоохоронної та іншої діяльності у сфері поводження з
відходами з урахуванням відповідних екологічних і соціально-економічних державних та
регіональних програм, впровадження дієвої системи заготівлі, збирання та утилізації відходів як
вторинної сировини, удосконалення технології захоронення відходів, що не можуть бути
перероблені або утилізовані. Розв’язання проблеми здійснюється шляхом:
- створення інформаційно-аналітичної системи у сфері управління відходами, реєстрів
об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, обсягів і місць їхнього видалення, а також
впровадження технологій поводження з відходами;
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- здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог щодо забезпечення
екологічної безпеки, веденням суб’єктами господарювання первинного обліку відходів, зокрема
небезпечних;
- приведення класифікації відходів у відповідність з європейськими стандартами та
вдосконалення державної статистичної звітності у сфері поводження з відходами;
- удосконалення законодавства у сфері поводження з відходами та гармонізації його із
законодавством Європейського Союзу;
- впровадження принципу відповідальності виробника за збирання і утилізацію окремих
видів продукції після її використання;
- стимулювання суб’єктів господарювання до зменшення обсягів утворення відходів, їхньої
утилізації у процесі виробництва продукції;
- залучення інвестицій у сферу поводження з відходами;
- фінансування робіт з будівництва і введення в експлуатацію об’єктів поводження з
відходами, а також реконструкції та / або облаштування полігонів і звалищ відповідно до
екологічних вимог, рекультивації земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища;
- зменшення обсягів накопичення відходів унаслідок їхньої утилізації, знешкодження та
видалення з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я
людини;
- заборони ввезення на територію України продукції, відходи якої не переробляються;
- надання населенню послуг із вивезення побутових відходів та відходів тваринного
походження, підвищення якості надання цих послуг, впровадження новітніх технологій
поводження з відходами.
Виконання Програми здійснюється двома етапами:
На першому етапі (2013-2015 роки) передбачалося здійснення заходів щодо ліквідації
найбільш екологічно небезпечних об’єктів зберігання токсичних відходів, зменшення обсягу
утворення відходів та запобігання їхньому несанкціонованому видаленню, а також реалізації
пілотних проектів із будівництва полігонів та створення потужностей з утилізації, перероблення та
знешкодження відходів.
На другому етапі (2016-2020 роки) передбачається здійснення заходів щодо створення
сучасної інфраструктури збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини,
залучення інвестицій у сферу поводження з відходами.
Виконання Програми сприятиме:
- впровадженню системи управління відходами;
- залученню інвестицій у сферу поводження з відходами, створенню сучасної
інфраструктури поводження з відходами;
- покращенню стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та
епідемічного благополуччя населення;
- запровадженню новітніх технологій утилізації та видаленню твердих побутових відходів,
зменшенню обсягів їхнього захоронення на полігонах;
- розширенню переліку послуг із санітарного очищення територій населених пунктів та
підвищенню їхньої якості;
- забезпеченню екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів поводження з відходами і
зниженню рівня соціальної напруги;
152

- зменшенню кількості об’єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам
санітарного законодавства, вивільненню земель після закриття полігонів і звалищ;
- збільшенню обсягів збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як вторинної
сировини;
- стимулюванню суб’єктів господарювання до провадження виробничої діяльності з
використанням безвідходних та екологічно безпечних технологій;
- удосконаленню системи ведення державного обліку обсягів відходів, моніторингу місць
їхнього утворення, зберігання і видалення та інформування про розташування місць чи об’єктів
зберігання і видалення відходів, їхній вплив на стан навколишнього природного середовища і
здоров’я людини;

- підвищенню ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів для
здійснення заходів у сфері поводження з відходами з метою запобігання негативному впливу на
навколишнє природне середовище і здоров’я людини.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також інших джерел. Обсяги
фінансування уточнюються щороку під час складання проектів бюджетів на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4655,9 млн грн, з них за кошти
спеціального фонду державного бюджету - 1715,3 млн грн, місцевих бюджетів - 2940,6 млн грн.
Відповідно до статті 35-1 Закону України «Про відходи» забороняється проектування, будівництво
та експлуатація полігонів побутових відходів без вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.
Проведений аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду впровадження технології вилучення
та утилізації біогазу полігонів побутових відходів свідчить про те, що найбільш ефективним
методом утилізації біогазу є використання його як палива для когенераційних установок, що
виробляють електричну енергію.
Для розвитку альтернативної енергетики Мінрегіоном опрацьовано питання щодо
зацікавленості органів місцевого самоврядування у впровадженні інвестиційних проектів
будівництва електростанцій, які виробляють електричну енергію з біогазу полігонів побутових
відходів та газу з очисних споруд стічних вод.
З метою впровадження технологій вилучення та утилізації біогазу на полігонах побутових
відходів і газу з очисних споруд стічних вод отримані додані матеріали, направлені до Підкомісії
Українського союзу промисловців та підприємців із розвитку енергетики та енергозбереження.
Еколого-економічні проблеми знайшли своє відображення і в зеленому господарстві. Одним
із найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов
ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є
реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалення організаційних і
структурних відносин, перегляд застарілих, командних економічних зв’язків і методів керування.
Загальна площа зелених насаджень усіх видів в межах територій міст та інших населених
пунктів України станом на 01.01.2013 року становить близько 680 тис. га і за 2012 р. порівняно з
2011 р. майже не змінилась. Площа зелених насаджень загального користування становить 178 тис.
га.
На одну тисячу мешканців України припадає у середньому 20 га зелених насаджень, що на
5,3 га більше, ніж у 2011 р., із них зелених насаджень загального користування - 10 га, що на 6,2 га
більше, ніж у 2011 р.
Площа зелених насаджень, уражених фітозахворюваннями, порівняно з 2011 р. зменшилась на
74 % і складає 1684 тис. м (26 %). Це свідчить про те, що покращився догляд за станом зелених
насаджень, проводяться профілактичні заходи із боротьби зі шкідниками. Відсоток зелених насаджень
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загального користування, за якими ведеться догляд, у 2012 р. складає 74 %.
Найбільше зелених насаджень, за якими ведеться догляд, у Волинській, Львівській,
Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській (100 %), Луганській (98 %),
Тернопільській (97 %), Одеській (94 %) областях, а також у м. Києві (100 %). Найменший показник
у Кіровоградській області (38 %) та м. Севастополі (32 %).
Площа парків культури та відпочинку і набережних та бульварів не змінилась у звітному
році і складає відповідно майже 25 тис. га. Площа скверів становить майже 9 тис. га.
Площа гідропарків, лугопарків, лісопарків складає понад 22 тис. га.
Загальна площа, відведена під насінництво, складає понад 3900 га, з яких у 2012 р. було
реалізовано 1222 кг насіння квітів та 193 тонн насіння газонних трав.
Порівняно з 2012 р. загальна площа під розсадництво збільшилась на 16 % і складає 2,6 тис.
га, посадкового матеріалу реалізовано у 2013 р. майже 6 тис. шт., як і в минулому році.
У 2012 р. на утримання зелених насаджень витрачено 507 млн грн, що на 35 млн грн (7 %)
більше, ніж у 2011 р., і витрати на утримання 1 га зелених насаджень з 3,4 тис. грн зросли до 3,6
тис. грн.
Кредиторська заборгованість у 2012 р. зменшилась порівняно з 2011 р. на 7,5 % і становить
- 55 млн грн, дебіторська заборгованість - на 10 %, дорівнює майже 45 млн грн.
Загальна кількість підприємств зеленого господарства, що здійснюють діяльність з
утримання зелених насаджень, порівняно з 2011 р. збільшилась майже на 2 % і становить 579
одиниць, при цьому кількість комунальних підприємств зменшилась на 1,3 %, а приватних - на 6 %
(табл. 9.2).
Таблиця 9.2 - Характеристика зелених насаджень України станом на 01.01.2018 р.
Площа міських лісів, га
Регіони
за звітний рік
1
АР Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська обл.
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська обл.
Київська область обл.
Кіровоградська обл.
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область

2
404,40
105,70
0
7306,60
38593,61
21609,94
0
393,95
110,00
0
0
4075,77
0
1164,12
2002,50
172,40
10,00
8472,40

за попередній
рік
3
0
105,70
0
7113,20
38436,60
21609,90
0
393,80
110,00
0
0
40757,70
0
449,10
2001,30
172,40
10,00
8472,40

Площа насаджень, за якими
ведеться догляд, га
за попередній
за звітний рік
рік
4
5
7532,25
7532,30
1266,50
1266,50
4620,00
4620,00
4960,21
4730,80
9803,44
9672,90
2405,60
2405,60
274,80
274,80
2987,24
2982,70
1265,40
1265,40
3016,60
3014,20
1565,70
1562,20
38176,46
34235,70
6170,90
6163,90
1947,14
1821,40
4598,10
4595,70
10427,00
10395,40
844,49
839,30
2259,66
2110,70
Продовження таблиці 9.2
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1
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м. Київ
м. Севастополь
Всього по Україні:

2
4,90
11482,00
0
666,60
274,00
142,30
27,30
31648,00
2050,10
130716,59

3
4,90
11346,00
0
506,20
274,00
142,30
27,30
33800,00
2050,10
167782,90

4
1144,70
11641,00
953,60
2081,30
2933,10
629,12
2834,10
6155,40
528,30
133022,11

5
1269,90
11242,00
953,60
1823,60
2787,20
598,90
2834,10
5266,60
185,10
126450,50

Загальна кількість підприємств, які вирощують посадковий матеріал квітково-декоративних рослин
та розсаду квітів і насіння квіткових культур, майже не змінилась і становить відповідно 61 та 40
одиниць.
Аналіз стану сфери зеленого господарства і квітково-декоративного насінництва та
розсадництва свідчить про те, що в більшості областей України стан зелених насаджень за останній
рік покращився. Збільшилась площа зелених насаджень загального користування, за якими
ведеться догляд.
Разом із тим у багатьох населених пунктах спостерігається невідповідний рівень
культивізації зелених насаджень. Така ситуація призводить до погіршення санітарного стану
зелених насаджень, збільшення кількості сухостійних та заражених шкідниками і хворобами дерев.
Через неналежний догляд газони, захаращені кульбабою та іншими бур’янами. У населених
пунктах недостатньо здійснюється реконструкція зелених насаджень, що призводить до їхньої
деградації.
Органами місцевого самоврядування не забезпечується впровадження засад Закону України
«Про благоустрій населених пунктів», а саме недостатньо фінансуються програми розвитку та
утримання зелених зон населених пунктів, які неможливо реалізувати без повної інвентаризації
зелених насаджень.
На сьогодні ці роботи проходять дуже повільно.
Так, із загальної кількості існуючих об’єктів зеленого господарства, що становить 25 тис.
одиниць, тільки для 10 тис. одиниць (41 %) межі ділянок винесено в натурі. Найгірший стан справ
у м. Києві - 2,6 %, Чернігівській - 6 %, Черкаській - 7,5% та Вінницькій - 10 % областях.
Водночас на виконання Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на
окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» та доручення Уряду до доповідної
записки Управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та
природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів від 19 травня 2010 р. органи місцевого
самоврядування повинні були до кінця 2013 р. провести інвентаризацію і паспортизацію зелених
насаджень населених пунктів, здійснити роботи з винесення в натурі меж об’єктів благоустрою
зеленого господарства, розробити та затвердити за погодженням із Мінприроди та Мінрегіоном
регіональні програми розвитку зелених насаджень населених пунктів до 2015 р.
У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької
активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат прибуток.
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Конспект лекції № 10
ЛЕКЦІЯ 10. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
макроекономіка та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Мета лекції: окреслити основні економічні методи управління раціональним
природокористуванням. Охарактеризувати економічне стимулювання та економічний механізм
охорони і раціонального використання природних ресурсів7
Ключові терміни та поняття: економічні методи, економічні збитки, еколого-економічне
стимулювання, екологічний ризик, матеріаломісткість, матеріалоспоживання, економіка охорони
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
10.1
Економічні методи управління раціональним природокористуванням та їхні види
Економічні методи управління процесом природокористування належать до найпоширеніших у
світовій практиці. Це - платежі за ресурси та забруднення, надання пільг в оподаткуванні підприємств,
надання на пільгових умовах коротко- і довгострокових позичок для реалізації проектів щодо
забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного
середовища, звільнення від оподаткування фондів охорони довкілля, передача частини коштів
позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища на довгострокових
договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам для вжиття заходів із
гарантованого зниження викидів і скидів забруднювальних речовин, на розвиток екологічно безпечних
технологій та виробництв, інвестиції на охорону природи, створення державного та регіональних
екологічних фондів. В економічній науці тривалий час застосовувались різні підходи до економічної
оцінки природних ресурсів і встановлення розмірів плати за їхнє використання. їх можна
класифікувати за такими групами:
- Затратний підхід. Відповідно до нього оцінка природних ресурсів визначається за величиною
затрат на їхній видобуток, освоєння чи використання. На цьому принципі базується встановлення
плати за забір води промисловими підприємствами, що діє сьогодні. Основним недоліком цього
підходу є те, що ресурс кращої якості, який розташований у вигідному для освоєння місці, дешевший,
у той час як його споживча вартість буде вищою, ніж гіршого за якістю. Таким чином, цей підхід не
сприяє раціональному природокористуванню і подальшому сталому розвиткові.
- Результативний підхід. Відповідно до цього підходу економічну оцінку (вартість) мають
тільки ті природні ресурси, які приносять прибуток. Іншими словами, вартість ресурсу визначається
грошовим виразом первинної продукції, яку одержують від експлуатації природного ресурсу, чи
різниці між одержаним прибутком і поточними витратами. Такий підхід також має багато недоліків з
точки зору раціонального природокористування. По-перше, не для кожного природного ресурсу
можна визначити вартість первинної продукції. По-друге, прибуток від використання ресурсу може
бути як прямим, так і опосередкованим, який дуже важко оцінити адекватно. Це стосується, зокрема,
використання природних об’єктів із рекреаційною метою, кліматичних ресурсів території тощо. Потретє, за такого підходу не враховується фактор часу. Невикористаний ресурс, який не має згідно з цим
підходом вартості, може бути використаний і навіть стати дефіцитним у процесі освоєння території
розвитку нових технологій і виробництва в цілому. Отже, оцінки потенційного ефекту на перспективу
необхідні під час планування природокористування.
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- Затратно-ресурсний підхід. Відповідно до цього підходу під час визначення вартості
природного ресурсу поєднуються затрати на його освоєння та прибуток від використання. Ця
концепція має наступну перевагу: оцінка природного ресурсу, яка одержана таким способом, буде
вищою, ніж у попередніх випадках, що створює можливість для стимулювання раціонального
використання природних ресурсів. Однак, у даному випадку існують і недоліки попередніх підходів.

- Рентний підхід. Використання теорії ренти в разі оцінки природних ресурсів визнано більш
обґрунтованим:
1) при рентних оцінках «кращий» ресурс (використання якого приносить більший дохід за
однакових затрат) одержує більшу вартість;
2) затрати на освоєння ресурсу зорієнтовані на деякий середній рівень і, отже, їхня оцінка
об’єктивніша;
3) аргументована необхідність розрізняти власника ресурсу та його користувача для виникнення
категорії рентних платежів;
4) рентні оцінки враховують фактор обмеженості природного ресурсу.

- Відтворювальний підхід. Цей підхід є порівняно новим, оскільки пов’язаний з екологічною
кризою. Суть його полягає в тому, що сукупність середовищеутворювальних (відновлюваних і
невідновлюваних) природних ресурсів на визначеній території та стан навколишнього середовища,
наближені до природного (заданого) рівня, розглядаються як деякий стандарт, вихідний рівень. У
такому випадку використання будь-якого природного ресурсу має передбачати його відновлення у
попередній якості (для відновлювальних ресурсів) і кількості (для невідновлюваних) чи компенсації з
урахуванням непогіршення стандарту якості навколишнього природного середовища в даному місці.
Вартість природного ресурсу буде в даному випадку визначатися як сукупність затрат, необхідних для
відтворення (чи компенсації втрат) ресурсу на визначеній території. Цей підхід передбачає потенційну
дефіцитність природних ресурсів і в багатьох випадках може призвести до їхніх завищених оцінок.
Однак, приймаючи до уваги той факт, що в основних сировинних регіонах резерви екстенсивної
експлуатації природних ресурсів вичерпані, а стан навколишнього природного середовища близький
до катастрофічного, саме цей підхід здається найдоцільнішим.
- Монопольно-відомчий підхід. Цей підхід є різновидом затратного. Суть його полягає в тому,
щоб розмір платежів за використання природних
ресурсів відповідав потребам фінансового забезпечення діяльності спеціалізованих державних
служб, які в наш час здійснюють монопольне розпорядження (управління) природними ресурсами. У
Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» цей підхід знайшов
відображення в поділі плати за використання природних ресурсів на два види - плату за право
використання та плату на відтворення і охорону природних ресурсів. Другий вид становить
компенсацію витрат спеціальних відомств, які здійснюють відтворення і охорону природних ресурсів.
Під час визначення розміру цього виду плати потрібно враховувати дві обставини. По-перше, ці
платежі повинні включати в себе частину диференційної ренти, оскільки затрати на відновлення
ресурсів у кращих умовах будуть меншими, ніж у гірших. Отже, розміри платежів повинні бути
диференційованими залежно від умов використання. По-друге, під час визначення затрат
спеціалізованих служб необхідно враховувати економічну ефективність цих затрат для того, щоб
звести суб’єктивні фактори під час визначення розмірів платежів до мінімуму. Жодна з цих обставин
не враховується в разі введення платності використання природних ресурсів відповідно тих
нормативних документів, які розроблені ресурсними відомствами.
Система платежів за користування природними ресурсами включає в себе не тільки способи
визначення розмірів плати, але й механізми її встановлення, вилучення і використання. Плата за право
користування природними ресурсами повинна залежати від умов, які визначають попит і пропозицію
158

на цей ресурс на конкретній території, і вилучатися у вигляді конкретного податку (збору) або плати
за ліцензію, що дає таке право, чи у вигляді орендної плати. При цьому цей вид платежу не несе в собі
ресурсоощадної чи іншої подібної функції. Плата за відтворення (компенсацію) природного ресурсу
повинна залежати від середовища і визначатися затратами на підтримання заданого рівня якості
навколишнього природного середовища з урахуванням встановлених для даного регіону пріоритетів
розвитку і фактора часу. Враховуючи вищевказане, друга складова повинна безпосередньо впливати
на першу, тому ставки платежів за користування природними ресурсами не можуть бути постійною
величиною в умовах ринкової економіки.
Формування і використання коштів від плати за відтворення природних ресурсів доцільно
поставити в залежність від рівня управління і від величини можливих затрат. За такого підходу
неважко визначити перелік природних ресурсів і об’єктів, основні затрати на відновлення яких нестиме
державний бюджет. Відповідно і розпорядження цими ресурсами, включаючи порядок і методи
встановлення платежів за їхнє використання, має визначатися державними службами. Можна
сформулювати два критерії для визначення подібного переліку - економічний і екологічний.
Відповідно до економічного критерію до державної компетенції повинні відноситися сировинні
ресурси, які відіграють стратегічну роль для економіки України. До переліку потраплять також
унікальні ресурси та об’єкти, програми охорони і відновлення яких не можуть бути реалізовані на
регіональному чи місцевому рівні. У той же час це не виключає можливості залучення додаткових
фінансових та інших ресурсів на реалізацію цих програм з ініціативи місцевих органів влади.
Відсутність чіткості щодо вирішення економічних проблем природокористування в Конституції
України, а також суперечливість законодавчих актів у цій сфері не дозволяє наразі розробити
однозначний і ефективний механізм визначення та введення плати за користування природними
ресурсами. З урахуванням вищезазначеного науковою основою для визначення розмірів такої плати
слугує їхня економічна оцінка, яка ґрунтується на диференційній ренті. У загальному вигляді
розрізняють шість видів платежів за ресурси:
- платежі за право користування природними ресурсами;
- плата за відтворення та охорону природних ресурсів;
- рентні платежі за експлуатацію кращих природних ресурсів чи за якістю, чи за місцем їхнього
розташування стосовно ринку;
- штрафні платежі за понаднормативне використання природних ресурсів;
- компенсаційні платежі за вибуття природних ресурсів із цільового використання або
погіршення їхньої якості, спричинене діяльністю цих підприємств;

- плата підприємств за використання середовища для розміщення відходів виробництва.
Нормативи платежів за землю диференціюються за видами сільськогосподарських угідь та
типами ґрунтів і використовуються в розрахунках кошторисної вартості об’єктів, що споруджуються
на землях, вилучених із сільськогосподарського обороту. Також вони різняться залежно від
землекористувачів. Так, для промислових об’єктів за відведення орних земель і багаторічних
насаджень платежі в 2-2,5 рази вищі, ніж за відведення кормових угідь, сіножатей і пасовищ.
Платежі за воду здійснюються промисловими підприємствами і комунальним господарством.
Вони диференціюються по басейнах рік і коливаються в межах від 1,5 до 3 коп. за 1 м води. Упродовж
останніх десятирічь ціни на паливні ресурси в Україні були настільки низькими, що це призвело до
збитковості вугільної промисловості. Крім того, електроенергія була тільки у 2,8 рази дорожчою від
вугілля (у США - в 4,1 рази), а це сприяло впровадженню енергомістких виробництв.
До економічних методів управління процесом природокористування належать також платежі за
забруднення. Згідно з Постановами Кабінету Міністрів України плата за забруднення навколишнього
середовища встановлюється за:
- викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами
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забруднення;
- скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а
також у підземні горизонти, зокрема скиди, що проводяться підприємствами через систему
комунальної каналізації;
- розміщення відходів у навколишньому середовищі.
Розміри вказаних платежів встановлюються на підставі лімітів викидів і скидів забруднювальних
речовин, що визначаються для підприємств з урахуванням гранично допустимих викидів (ГДВ) і
скидів (ГДС) щодо кожного інгредієнта в тоннах на рік. Ліміти розміщення відходів у навколишньому
природному середовищі визначаються для підприємств як фізичний обсяг відходів за класами їхньої
токсичності. Встановлюють їх органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України у формі видачі дозволів на викиди і скиди забруднювальних речовин і розміщення відходів.
Ліміти викидів і скидів забруднювальних речовин встановлюються на один рік та доводяться до відома
підприємств не пізніше 1 липня попереднього року. За понадлімітні викиди і скиди забруднювальних
речовин і розміщення відходів (понад ГДВ, ГДС) встановлюються штрафні платежі - підвищений
розмір плати порівняно з базовими нормативами плати (податками в межах від 1 до 5 разів).
Платежі за забруднення навколишнього природного середовища (крім розташованих у містах
республіканського підпорядкування) перераховуються в таких розмірах: 70 % - до позабюджетних
фондів охорони навколишнього природного середовища рад народних депутатів; 20 % - до
позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим та обласних рад народних депутатів; 10 % - на рахунок республіканського позабюджетного
фонду Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Підприємства,
розташовані в містах республіканського підпорядкування, платежі за забруднення навколишнього
природного середовища перераховують: 90 % - до позабюджетних фондів охорони природи міських
рад народних депутатів і 10 % - на рахунок республіканських позабюджетних фондів охорони природи
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Критерієм для розрахунку платежів за забруднення є збитки від нього. ЦІ збитки проявляються
рівночасно в моральному, соціальному, естетичному, натуральному, економічному аспектах.
Здебільшого оцінюються економічні збитки, які завжди є тільки частиною, хоч і дуже вагомою,
загальних збитків. Оцінка моральних і соціальних збитків становить певні труднощі через відсутність
відповідних методик.
Під економічними збитками від шкідливого впливу на навколишнє середовище відходів
виробництва розуміють фактичні або можливі витрати на компенсацію цих втрат. Забруднення
навколишнього середовища призводить до виникнення двох видів витрат: на запобігання впливу
забруднення на середовища та на запобігання впливу забрудненого середовища на нього. Для
зменшення шкідливих викидів витрати на відвернення забруднення здійснюються безпосередньо на
підприємстві чи в іншому джерелі забруднення. Можуть бути вжиті наступні заходи: будівництво
очисних споруд, впровадження екологічно чистих технологій, попередня обробка палива (наприклад,
видалення сірки) тощо. Ці витрати зменшують економічні збитки. Витрати на компенсацію збитків
разом із власне збитками і становлять економічні збитки. ЦІ дві форми збитків є своєрідною
альтернативою одна одній.
Економічні збитки - величина комплексна. Найчастіше їх виражають сумою основних
локальних збитків:
а) від погіршення здоров’я населення;
б) у комунальному господарстві;
в) у сільському та лісовому господарствах;
г) у промисловості.
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Суть збитків від погіршення здоров’я населення полягає в недовиробництві національного
продукту через втрати робочого часу, додаткові витрати на медичне обслуговування, на виплату за
листом непрацездатності і пенсій тощо. Збитки в комунальному господарстві можна розглядати як
додаткові витрати на прибирання пилу, часте фарбування дерев’яних і металевих конструкцій, витрати
на миючі засоби тощо. Збитки в сільському господарстві обумовлюються зниженням цінності посівних
площ на забруднених ділянках, до того ж, по-перше, відображається у зниженні врожайності
сільськогосподарських культур, а по-друге - у забрудненні сільськогосподарської продукції.
Забруднення відчутно позначається на лісовому господарстві: відомо, що через екологічний
фактор в Німеччині пошкоджено 35 % лісових масивів, в Австрії - ЗО %. Наслідками атмосферного
забруднення для промислових підприємств стали збитки на поточні капітальні ремонти основних
виробничих фондів, збитки від передчасної утилізації обладнання та простоїв обладнання в ремонті
тощо. Дослідження, проведені у США, продемонстрували, що в структурі економічних збитків від
загазованості повітря перше місце посідає здоров’я населення (37,9 %), друге - комунальне й побутове
господарство (31,7 %), третє - транспорт і промисловість (29,8 %).
10.2
Економічне стимулювання раціонального використання природних ресурсів
Економічне стимулювання - це складник економічного механізму управління у сфері
природокористування і охорони оточуючого середовища. Інші економічні методи регулювання
(планування, фінансування заходів щодо охорони оточуючого середовища, встановлення лімітів плати
за природні ресурси, забруднення, ліцензування, екологічне страхування, екологічний аудит) - система
непрямих регуляторів якості оточуючого середовища. Усі економічні регулятори, що стосуються
майнових інтересів природокористувачів, дають розуміння залежності між економічною користю і
дотриманням екологічних вимог. Таким чином, економічний стимул в управлінні
природокористуванням - своєрідне прив’язування завдань екологічно стійкого розвитку до
економічних інтересів природокористувачів.
Еколого-економічне стимулювання - це:

- оподаткування (зокрема екологічне);
- фінансово-кредитний
механізм

природоохоронної

діяльності

(пільгове

кредитування,субсидування);
- цінова політика (використання заохочувальних цін на екологічно чисту продукцію,
регулювання цін на первинні ресурси і кінцеву продукцію);

- державна підтримка підприємств, що виробляють природоохоронне обладнання і контрольновимірювальні прилади, а також фірм, що виконують роботи та здійснюють послуги екологічного
призначення;
- створення системи екологічної сертифікації, зокрема акредитування органів з екосертифікації;
- формування ринку екологічних робіт та послуг;
- проведення політики торгівлі правами на забруднення (використання механізму купівліпродажу державних ліцензій на право забруднення оточуючого середовища);
- введення прискореної амортизації основних фондів природоохоронного призначення;
- ліцензування використання природних ресурсів (ліцензійний збір).
Існує дві групи методів еколого-економічного стимулювання:
позитивні та негативні мотивації. Ці два боки економічного стимулювання можна визначити як
міри зацікавленості і міри відповідальності. Більш конкретні заходи щодо економічного стимулювання
залежать від рівня, на якому проводиться стимулювання. На рівні окремих працівників воно має форму
заробітної плати, премії, матеріальної відповідальності, штрафів; на рівні підприємства-фірми - це ціна
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кінцевої продукції (послуги), прибуток, фонди економічного стимулювання; на рівні держави - це
податкова, фінансова, цінова політика.
Оподаткування - один із найважливіших і найбільш реальних стимулів для підприємства. Воно
включає платежі та збори за користування природними ресурсами (земельний податок, плату за воду,
що забирається з водогосподарських систем, лісові податки, податок на право користування надрами
тощо), а також екологічні податки. Основна ідея введення в систему оподаткування екологічної
складової - встановлення прямої і безпосередньої залежності частки відрахувань з підприємств у
бюджети від ступеня шкоди, що наносить це підприємство оточуючому середовищу.
Серед екологічних податків виділяють регулюючі і фінансуючі. Регулюючі податки спрямовані
на безпосереднє попередження дій, що приносять збитки оточуючому середовищу. При цьому податок
зіставляється зі збитками оточуючому середовищу. До регулюючих екологічних податків відносяться
платежі за забруднення оточуючого середовища.
Фінансуючі податки спрямовані на збір грошових сум і акумулювання їх у спеціальних
екологічних фондах, з яких фінансуються різноманітні природоохоронні заходи. Під час встановлення
фінансуючого податку керуються критеріями прибутковості і неперервності фінансових надходжень.
Прикладом цього виду податку є відрахування на відновлення
мінерально-сировинної бази, відрахування та плата на охорону водних об’єктів тощо.
Податкова політика держави - це спеціальне оподаткування екологічно шкідливої продукції
(негативне стимулювання) та пільгове оподаткування і звільнення від сплати податків (позитивне
стимулювання).
Фінансово-кредитний механізм є також важливим важелем стимулювання раціонального
ресурсокористування і природоохоронної діяльності. Він включає:
- пільгове кредитування заходів, що мають природоохоронну
спрямованість;
- позики із зменшеними розмірами відсотка;
- субсидії, спеціальні виплати підприємствам-забруднювачам за скорочення викидів (скидів);
- інвестиції регіонам, що виділяються на природоохоронні цілі на безоплатній основі.
Політика пільгового кредитування передбачає надання пільгових кредитів на природоохоронні
цілі з бюджету, а також залучення банківських кредитів. Перевага банківського порівняно з
бюджетним кредитуванням полягає у дотриманні принципів платності і поверненні наданих коштів,
що повинно стимулювати виключно цільове використання кредитів та мінімальні строки проведення
природоохоронних заходів. При цьому держава надає банку-кредитору податкову пільгу (зниження
податкової ставки на прибуток) і тим самим стимулює банки до кредитування природоохоронних
заходів. Крім того, держава може надати банку дотацію на компенсацію кредиту під знижений
відсоток, що дає гарантію повернення і платності кредиту. Саме підприємство може гарантувати
виплату кредиту власним екологічним фондом.
Цінова політика передбачає стимулювання виробництва і споживання «екологічної» продукції
через пільгове ціноутворення. Його суть - екологічно чиста продукція, виготовлена із застосуванням
маловідходних і безвідходних технологій, реалізується за більш низькою ціною, ніж аналогічна
продукція, виготовлена на екологічно брудному виробництві. У ринкових умовах при сформованих
екологічних потребах підприємство-виробник «екологічної» продукції буде мати більший прибуток на
основі більшого обсягу реалізації. В умовах формування ринку і відсутності екологічних потреб
суспільства держава бере на себе обов’язки просувати на ринок цю продукцію через дотацію певних
категорій споживачів екологічної продукції (передусім продуктів харчування). Держава також
забезпечує доступність придбання «екологічних» видів засобів виробництва (що реалізується за більш
високими цінами) через субсидування, кредитування підприємств. Ціноутворення повинно
доповнюватися спеціальним оподаткуванням: ціна на екологічно шкідливу продукцію має бути
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занижена для виробника і підвищена для споживача (введенням акцизного збору).
Економічні методи управління регіональним екологічним ризиком:
- стимулювання підвищення безпеки виробничих технологій
- політика прискореної амортизації природоохоронного обладнання;
- перепрофілювання і винесення екологічно небезпечних підприємств, розміщених у районах
підвищеного екологічного ризику (з високою концентрацією населення, з екстремальними
природними факторами).
Стимулювання цього напряму здійснюється такими методами:
- обов’язкове страхування джерел і реципієнтів ризику;
- преміювання (штрафування) підприємств за виконання (невиконання) прийнятих зобов’язань
щодо попередження аварійних ситуацій;
- інвестування зниження ризику аварій;
- спеціальне оподаткування екологічно небезпечних видів діяльності в окремих регіонах;
- екологічна сертифікація як один із видів еколого-економічного стимулювання здійснюється з
метою захисту споживачів від придбання (використання) продукції, небезпечної для життя, здоров’я,
майна людей, а також навколишнього середовища; створення екологічно справедливого ринку.
Під екологічно справедливим ринком розуміють такий ринок, на якому за інших рівних умов
не отримує переваги в конкурентній боротьбі продукція з гіршими екологічними характеристиками
або вироблена за допомогою екологічно небезпечних технологій; вилучається з обігу на ринку
продукція, небезпечна для здоров’я і навколишнього середовища. Система екологічної сертифікації в
Україні знаходиться в стадії створення. Формування ринку екологічних робіт і послуг означає:
- ліцензування діяльності природоохоронного призначення;
- розвиток мережі платних робіт і послуг природоохоронного значення (екологічний аудит);
- залучення фірм до виконання екологічних робіт і послуг;
- торгівля правами на викиди;
- створення банків та бірж прав на забруднення.
Політика права на забруднення дає можливість переносити ринкові відносини у сферу
природокористування. У цьому випадку формується ринок прав на забруднення, що дає додаткові
можливості варіювати витратами: підприємство може знизити забруднення, за що воно отримує
компенсацію від іншого підприємства, яке викупить у першого право на викиди. Цей механізм
використовує так званий «бабл-принцип» (принцип «міхура»): об’єм викидів встановлюється в цілому
для регіону, при цьому підприємства, що знаходяться на його території, можуть з різним
індивідуальним вкладом сформувати цей об’єм. Використання цього принципу має місце у випадку
угоди між різними підприємствами або фірмами через купівлю-продаж прав на викиди і серед
підприємств тих самих об’єднань, компаній.
Економічні стимули, які могли б змусити підприємства турбуватися про охорону природи і
зменшення збитків, поки що недостатні. Але й ці кошти
спрямовувати на охорону природи підприємствам невигідно, оскільки внаслідок їхнього
проведення підвищується собівартість виробництва продукції, зростає обсяг основних фондів.
Водночас багато очисних споруд перевантажені, стоки перебувають у незадовільному стані,
відбувається змішування їх із різними шкідливими речовинами, що призводить до синергізму і
повторному забруднюванню очищених мас. Необхідне загальне підвищення культури виробництва,
поліпшення збереження сировини і матеріалів, правильна експлуатація устаткування.
Необхідно виявити зв'язок між збитками від забруднення навколишнього середовища і
забруднювальною діяльністю підприємства. Важливо визначити гранично допустимі викиди, за
перевищення яких підприємства і його керівники повинні нести матеріальну відповідальність. Для
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підприємства гранично допустимий викид - набагато конкретніша норма, ніж гранично допустима
концентрація, джерелом якої може бути забруднення середовища з інших підприємств. Плата за
забруднення, що знімається з підприємства, повинна бути достатньою, щоб спонукати його до повного
використання як коштів, що виділяються централізовано, так і власних коштів. Зменшення обсягів
викидів має залишатись вигідним підприємству до тих пір, поки викликані цим витрати будуть
меншими від плати за забруднення. Отже, плата за забруднення природного ресурсу повинна бути
досить високою, виходячи зі збитків, які завдаються народному господарству.
Доцільно в цьому плані розрізняти нормативні збитки, які відповідають нормальним умовам
виробництва і підлягають усуненню шляхом виділених централізованих коштів або кошторису самого
підприємства, і понаднормативні збитки, які є наслідком недоліків господарювання. Такі збитки
повинні відшкодовуватись коштом фондів матеріального заохочення. Плата за забруднення
середовища або інші форми псування природних ресурсів повинні виконувати такі функції:
- сприяти перенесенню збитків, пов'язаних із забрудненням середовища, на винних;
- узалежнювати розмір прибутку і фондів матеріального заохочення від ефективності
природоохоронної діяльності;
- спонукати підприємства до зниження збитків шляхом ефективного освоєння коштів на
спорудження і діяльність природоохоронних об'єктів.
Якщо механізм регулювання природокористування базувати лише на директивно встановлених
нормативах і державних стандартах, що визначають гранично допустимі норми порушень
навколишнього природного середовища, то таке несистемно побудоване управління буде до певної
міри прихованою формою субсидіювання безгосподарського природокористування. Адже,
дотримуючись встановлених середніх «меж», підприємства вже не матимуть ніяких витрат на
заміщення збитків, що завдаються навколишньому середовищу. Ці витрати або лягають на плечі
невинних у збитках представників народного господарства загалом, або ж не
покриваються взагалі. Типовою є ситуація, коли в районах із високою щільністю населення
розміщуються все нові і нові підприємства, і хоч кожне з них може дотримуватись санітарних норм та
інших вимог, загальний рівень забруднення навколишнього середовища зростає. Намагання
перешкодити виникненню нових виробничих об'єктів часто є безуспішними, оскільки завжди
знаходяться аргументи на користь їхнього створення.
Для того, щоб забезпечити ефективність природоохоронної політики, більшу увагу варто
приділити орієнтації економічних інтересів природокористувачів на охорону і раціональне
використання природних ресурсів. У цьому випадку усувається суперечність між відомчим підходом
окремих підприємств та інтересами всього суспільства, а також відносини в природокористуванні
піднімаються на рівень, що відповідає вимогам розвинутого суспільства.
Стимулювання (у цілому) є засобом «пробудження» інтересів, формою реалізації економічних
відносин між людьми в процесі виробництва і розподілу матеріальних благ, сукупністю
розроблюваних суспільством заходів і засобів щодо приведення у відповідність результатів
виробництва і винагороди. Чинні правові норми охорони середовища не відповідають сучасним
вимогам. Штрафні санкції не вирішують проблеми - підприємствам часто вигідніше платити штрафи,
ніж споруджувати очисні споруди, оскільки суми штрафів покриваються фінансуванням з державного
бюджету і не позначаються суттєво на показниках роботи підприємств. Штраф - це насамперед
покарання винного, а не відшкодування збитків, завданих природному середовищу. Відшкодовують
же збитки природі не ті, хто спричинив їх, а підприємства зовсім інших галузей народного
господарства. Суттєвим недоліком штрафних санкцій є також обмежений характер їхньої дії, оскільки
застосовуються вони в екстремальних випадках, а не як елемент регулювання поточної діяльності
підприємства.
Отже, охорона природного середовища - це складна проблема, вирішувати яку потрібно за
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допомогою правових, економічних та інших методів, які будуть ефективними, лише взаємно
доповнюючи один одного. При цьому вирішальним є вдосконалення саме форм виробничих відносин,
економічних методів управління. Економічні методи - це методи, використання яких забезпечує
досягнення поставленої мети шляхом впливу на економічні інтереси.
У цілому, підприємства України потребують стимулювання діяльності, спрямованої на охорону
природи. Для того, щоб стимулювати виробників не виробляти за природозберігаючою технологією, а
споживачів - не споживати і не застосовувати неекологічну продукцію, доцільно було б у договірну
ціну виробника екологічної продукції включати поряд із суспільно необхідними витратами (витратами
па виробництво та охорону природи в процесі виробництва - СНЕ) додаткові витрати на екологізацію
продукту (надання йому екологічного вигляду) згідно з експертизою (Е). У такому випадку ціна, за
якою виробник буде постачати споживачу екологічну продукцію, становитиме:
ЦеПР = СНВ + Е.
(10.1)
Для тих трудових колективів, які випускають неекологічну продукцію, договірна ціна (ЦнеПР)
повинна становити:
ЦнеПР = СНВ – Е.
(10.2)
Для споживача неекологічної продукції поряд із СНВ необхідно включати в ціну витрати на
ліквідацію та попередження збитків від її експлуатації та утилізації в післяексплуатаційний період (Вз).
Виходячи з цього, ціна неекологічної продукції (ЦнеПР) становитиме:
ЦнеПР = СНВ + Вз.
(10.3)
При цьому Вз > Е, оскільки витрати на ліквідацію та попередження збитків у процесі споживання
продукції завжди перевищують витрати на екологізацію продукції під час виробництва. Це зумовлено
певною мірою тим, що екологізація продукції передбачає масове виробництво, а отже, вищу
продуктивність праці, менші витрати, ніж у разі екологізації невеликої кількості продукції в процесі її
споживання, використання.
Важливим джерелом покриття витрат By повинні стати частково фонди економічного
стимулювання споживача. У тих випадках, коли витрати Вз досить значні, доцільно для їхнього
покриття використати витрати Е. Тоді споживачу буде невигідно застосовувати в себе неекологічну
продукцію.
З допомогою такого ціноутворення можна завадити випуску і споживанню неекологічної
продукції. Варто лише законодавчо передбачати можливість розірвання договору споживачем
низькоякісної продукції з постачальником в односторонньому порядку. При цьому постачальник
автоматично зобов'язується взагалі припинити випуск неякісної (неекологічної) продукції.
Централізоване вилучення у виробників і споживачів неекологічної продукції витрат Е та Вз
дасть змогу компенсувати цілком або частково збитки природі (залежно від їхніх розмірів). Усе це
створить умови для поліпшення якості оточуючого середовища.
Закономірно постає питання встановлення ступеня екологічності того чи іншого виду продукції,
тобто виникає об'єктивна необхідність екологічної експертизи під час виробництва. У ній повинні
брати участь спеціалісти різних галузей знань, зокрема й економісти. Можливі два види одержання
експертних оцінок - індивідуальні та колективні. Експертні оцінки складних проблем даються
поетапно. Сучасні методи використання експертних оцінок передбачають застосування певних правил
формування груп експертів, оцінки їхньої компетентності в певній галузі науки, використання
математико-статистичного інструментарію для оброблення результатів опитувань і прийняття
остаточного рішення. Один із поширених методів проведення експертних опитувань - метод «Дельфі»,
розроблений О. Хаммером і його колегами з фірми «РЕНД-Корпорейшн» (США). Практично він є
низкою послідовно здійснюваних процедур, спрямованих на формування групової точки зору щодо
досліджуваних питань. Він включає загальний збір експертів для обговорення прогнозованої проблеми
і ґрунтується на попередньому розробленні програм для анкетування та спеціальному підборі груп
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експертів.
Здійснюючи екологічну експертизу якості продукції, вкрай важливо враховувати такі її
характеристики:
- рівень матеріалоспоживання (споживання електроенергії, бензину, інших природних ресурсів
у процесі експлуатації) і матеріаломісткості (М) виробництва (витрати природних ресурсів на
виробництво одиниці продукції, можливість використання відходів як сировини для виробництва
продукції);
- рівень завдавання збитків природі (Рз) (прямі збитки в природі від використання продукції,
наприклад, отруйні викиди, шум тощо), а також рівень завдавання збитків від виробництва продукції;
- термін служби і зберігання вироблюваної продукції;
- придатність до використання в післяексплуатаційний період (наприклад, можливість
утилізації) і відповідні на це витрати.
Варто зазначити, що матеріаломісткість і матеріалоспоживання, хоча й близькі за значенням,
різняться між собою. І матеріаломісткість, і матеріалоспоживання характеризують витрати матеріалів.
Однак матеріаломісткість відображає витрати матеріалів (зокрема й природних ресурсів) на
виробництво одиниці продукції, а матеріалоспоживання показує витрати природних ресурсів під час
використання виробничої продукції, тому вони не збігаються на рівні окремого підприємства або
галузі.
Матеріалоспоживання - це широка категорія. Вона відображає витрати природних ресурсів у разі
споживання не лише вироблюваної продукції, а й споживання техніки і технології. Застосування ж
матеріалоспоживання для експертизи дає змогу вибирати для виробництва ресурсозберігаючу техніку.
Використовуючи відходи для виробництва продукції, можна не лише зберегти цінні
високовартісні ресурси, а й скоротити збитки природі від відходів. Особливого значення для
суспільства набуває придатність продукції для використання в післяексплуатаційний період. Якщо,
наприклад, не використати спрацьовані автопокришки, вони завдаватимуть невідновних збитків
природі. Необхідно враховувати витрати на утилізацію.
Отже, зменшення матеріалоспоживання і матеріаломісткості, збільшення ступеня утилізації
продукції після повного використання дають змогу зекономити цінні природні ресурси і зменшити
забруднення навколишнього середовища відходами споживання, тобто чим економічніше
виробництво і споживання продукції, тим воно екологічніше.
Зменшення рівня завданих природі збитків як характеристики виду продукції сприятиме
збереженню природи, економії витрат на ліквідацію і попередження збитків. Екологічним показником
продукції є також термін її використання, зберігання. Його продовження еквівалентне збільшенню
випуску виробленої продукції, дає змогу подолати дефіцит багатьох видів товарів, а отже, зекономити
значну частину природних ресурсів і праці. Наприклад, продовження терміну служби
сільськогосподарської техніки на 10 % відповідає підвищенню обсягів її випуску на ті ж 10 %.
Арбітражні та контрольні аналізи показують, що 8-10 % мінеральних добрив випускаються з
порушенням стандартів і технічних умов, через що якість 10-12 % добрив погіршується під час
зберігання і вони не дають належного ефекту. Орієнтуючи виробництво на випуск продукції високої
якості, особливо важливо привести економіко-екологічну експертизу у відповідність до світового
рівня.
Питання госпрозрахункового стимулювання охорони природного середовища і раціонального
природовикористання широко висвітлюються у науковій літературі. Певний інтерес становить
концепція «компенсаційних» платежів, згідно з якою підприємство за заподіяну шкоду повинно
сплачувати компенсацію, розмір якої відповідає витратам на відшкодування збитків. Але в цілому така
компенсація не впливає на основні показники роботи підприємств, а зводиться до перекладання коштів
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з однієї кишені в іншу. Компенсаційні платежі не в змозі підвищувати ефективність природоохоронних
заходів вже хоча б тому, що вони безсистемні, тоді як природоохоронна діяльність суспільства
потребує регулярних відрахувань, оскільки охорона природи - це, як і виробництво, безперервний
процес. Викликає сумнів і спосіб виплати компенсації з прибутку, оскільки збитки можуть значно
перевищувати прибуток підприємства. Господарський же механізм покликаний попереджувати такі
випадки.
Іншою поширеною концепцією стимулювання раціонального природокористування є теорія
«платності» (природних ресурсів, забруднення тощо). Це питання не нове, в історії нашої країни вже
були періоди, коли існувала, наприклад, плата за воду (1949-1956 рр.) або знімався водний збір (20-30ті роки XX ст.). Але через погані економічні й технічні результати плата була скасована. Бажаного
ефекту не було досягнуто, оскільки плата за воду не враховувала врожайності сільськогосподарських
культур. Водогосподарські органи були зацікавлені лише в збільшенні постачання води (збільшення
виручки), а водокористувачі - в зменшенні використання води (скорочення витрат на зрошення), тоді
як система економічного стимулювання повинна бути орієнтована не на збільшення загального
постачання води, а на її економію, найбільш повне задоволення раціональних потреб усіх споживачів.
Плата за забруднення середовища або інші форми псування природних ресурсів мають виконувати такі
функції: сприяти перенесенню збитків, пов'язаних із забрудненням середовища, на їхніх винуватців і
ставити розмір прибутку та фондів матеріального заохочення в залежність від ефективності
природоохоронної діяльності; спонукати підприємства до зменшення збитків шляхом ефективного
освоєння коштів на спорудження і діяльність природоохоронних об'єктів.
Створення госпрозрахункового механізму охорони природи вимагає не лише забезпечення
матеріальної зацікавленості та відповідальності, а й обліку, контролю, самоокупності й рентабельності
витрат на охорону навколишнього середовища, розширення і підвищення ефективності
природоохоронної діяльності. Ціна за своїми функціями не може вирішити весь цей комплекс завдань.
Стимулювання раціонального природокористування цінами може зацікавити лише в поліпшенні
використання одного якогось ресурсу. Ціноутворення повинно взаємодіяти з іншими економічними
важелями управління - господарським розрахунком, фінансуванням, економічним стимулюванням.
Водночас комплексний підхід не означає стимулювання природоохоронної діяльності за допомогою
якогось одного універсального показника, форми. Потрібна система різних форм, що залежать від
характеру виробництва, ресурсів галузі, підприємств, елементів природного середовища, у якому
функціонує підприємство.
10.3
Економічний механізм охорони і раціонального використання природних ресурсів
Послідовний розвиток наукових засад охорони навколишнього середовища і раціонального
використання його ресурсів повинен здійснюватися на підставі таких принципів, як планомірність,
пропорційність, оптимальність. Планомірність - економічна функція держави з управління і
регулювання екологічних та економічних відносин. Пропорційність означає погодженість у
використанні природних ресурсів як за територією, так і за галузями народного господарства,
виключення порушень природних взаємозв'язків у навколишньому природному середовищі.
Оптимальність у використанні природних ресурсів - це досягнення найкращого варіанта
взаємовідносин суспільства з навколишнім середовищем.
Метою управління в галузі раціонального природокористування є реалізація законодавства,
контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і
комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів, досягнення погодженості дій державних і громадських органів у
галузі навколишнього природного середовища.
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Економічний механізм - це сукупність різних форм і методів практичного використання
економічних законів, зведених у певну систему відповідно до вимог об'єктивних законів розвитку
природних систем. Складовими економічного механізму охорони природи є економічна оцінка
природних ресурсів, плата за їхнє використання та визначення економічних збитків, завданих
народному господарству забрудненням навколишнього середовища.
На сучасному етапі розвитку економіки виділяють такі елементи економічного механізму
регулювання природокористування:
- плату за користування природними ресурсами;
- систему економічного стимулювання охорони природи;
- плату за забруднення навколишнього природного середовища та розміщення відходів;
- створення ринку природних ресурсів;
- удосконалення системи ціноутворення з урахуванням економічних факторів, особливо
відносно продукції природно-експлуатаційних галузей;
- екологічне програмування;
- торгівлю ліцензіями;
- екологічне страхування.
В Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища
здійснюється за кошти Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони
навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів.
Із прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.)
в Україні були створені передумови для кардинальної перебудови екологічної політики і для
сформування нових режиму і механізму природокористування, більш адекватних об’єктивним
вимогам суспільного розвитку, сучасного етапу НТР і ринковим відносинам. При цьому провідне місце
відводилось посиленню економічного регулювання і економічним підоймам раціоналізації сфери
природокористування. Основою для формування нового економічного механізму із забезпечення
розширеного відтворення природних ресурсів, їхньої охорони, регулювання раціонального
використання став принцип платного, компенсаційного за змістом природокористування зі створення
системи відповідних платежів. Уведення платного природокористування покликане розв’язати таке
коло питань:
- створення економічних умов для прискореного розвитку ринкових відносин у цій сфері та
приведення всієї системи природокористування в Україні у відповідність з практикою найбільш
розвинених країн і міжнародними стандартами;
- стимулювання комплексного, раціонального використання природних ресурсів і створення
для нього відповідних науково-технічних передумов;

- забезпечення сталого і достатнього фінансування робіт з охорони та відтворення природноресурсного потенціалу, посилення на підставі цього соціальних і екологічних функцій природних
ресурсів;
- вирівнювання умов господарювання у випадку використання природних ресурсів різних
якості та доступності;
- розширення інвестиційних можливостей щодо соціально-економічного розвитку територій з
інтенсивним природокористуванням;
- забезпечення узгодження загальнодержавних інтересів з інтересами територій шляхом
збалансованого розподілу коштів, одержуваних від плати за природні ресурси, між державним і
місцевими бюджетами;
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- запобігання порушенням встановленого режиму природокористування.
Постійний динамічний розвиток економічної науки та зростаючий техногенний і антропогенний
вплив на довкілля визначають необхідність глибокого й комплексного дослідження ролі економічного
механізму ефективного використання природних ресурсів на підприємствах. Саме тут необхідно
створювати відповідні умови щодо раціонального природокористування та охорони довкілля.
Зауважимо, що в умовах стрімкого науково-технічного прогресу відбувається зростання ролі
природних ресурсів у сфері економічних відносин.
Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності України базується
на:
- платності за спеціальне використання природних ресурсів, забруднення та шкідливий вплив
на довкілля;
- цільовому використанні коштів, отриманих від екологічних зборів та платежів на ліквідацію
джерел забруднення;
- відновленні та підтримуванні природних ресурсів.
Відповідно до чинного законодавства та стратегії екологічної політики держави перед
економічним механізмом природокористування і природоохоронної діяльності стоїть багато завдань.
Головні з яких: стимулювання природокористувачів та забруднювачів довкілля щодо раціонального та
ощадливого використання природних ресурсів, скорочення енерго- і ресурсомісткості одиниці
продукції, зменшення шкідливого впливу на довкілля; створення незалежного від державного та
місцевих бюджетів джерела фінансування природоохоронних заходів та робіт (за рахунок коштів,
отриманих від екологічних зборів та платежів).
Варто зауважити, що ефективний економічний механізм природокористування безперечно має
бути важливим складовим елементом соціально-економічної політики держави. Він є сукупністю
взаємовідносин держави та суб’єкта господарювання щодо вилучення обґрунтованої плати за
використання природних ресурсів у своїй діяльності з суб’єкта господарювання, що сприятиме
здійсненню
ефективної
природоохоронної
діяльності
та
проведенню
невідкладних
природовідновлювальних заходів.
Отже, економічний механізм природокористування можна розглядати як взаємозв’язок трьох
структурних складових: планування раціонального використання природних ресурсів та охорони
довкілля; фінансового забезпечення природокористування; стимулювання раціонального
використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.
Суть планування раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля полягає
у такому:
- встановленні нормативів плати і розмірів платежів за викиди та скиди забруднюючих речовин,
розміщення відходів;
- встановленні нормативів плати і розмірів платежів за використання природних ресурсів;
- впровадженні лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів;
- провадженні лімітів використання природних ресурсів;
- державному програмуванні раціонального використання природних ресурсів та охорони
навколишнього природного середовища;
- формуванні кадастрів природних ресурсів;
- проведенні моніторингів запасів природних ресурсів та елементів навколишнього
середовища, обліку природних ресурсів та природних умов.
Фінансове забезпечення природокористування є можливим у разі здійснення таких заходів:
- стягнення плати за забруднення навколишнього середовища (екологічних зборів, штрафів) та
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спеціального використання природних ресурсів (ресурсних платежів);
- забезпечення міжбюджетних відносин щодо розподілу зборів за забруднення навколишнього
природного середовища та платежів за спеціальне використання природних ресурсів;
- формування фондів охорони навколишнього природного середовища та відтворення і
раціонального використання природного та ресурсного потенціалу;
- екологічного страхування, торгівлі ліцензіями, відшкодування збитків, завданих порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання
природних ресурсів;
- удосконалення системи ціноутворення з урахуванням екологічних факторів.
Стимулювання раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього
середовища в Україні відбувається шляхом створення умов для надання на пільгових умовах позик для
реалізації природоохоронних проектів та можливостей використання природних ресурсів під заставу;
надання пільг при оподаткуванні заходів з раціоналізації використання природно-ресурсного
потенціалу та поліпшення якості довкілля; субсидування і дотування проектів ефективного залучення
природних ресурсів у господарський оборот; розроблення заходів із стимулювання працівників у
напрямку посилення екологізації виробництва та ресурсозбереження.
Як вже зазначалось, для забезпечення раціонального використання ресурсів та відтворення
навколишнього середовища необхідним є достатнє фінансування, тобто значні фінансові інвестиції.
Насамперед, це пов’язано зі специфікою деяких виробничих та технологічних процесів, а відповідно
до цього і особливостями в залученні до господарської діяльності того чи іншого природного ресурсу,
наслідками такого залучення та необхідністю впровадження дієвих форм ресурсозбереження.
Ситуація щодо використання природних ресурсів підприємствами України є складною. Цим
обумовлена і зацікавленість у прискореному русі до сталого збалансованого розвитку. Саме тому
зростає актуальність запровадження у практику господарювання нових економічних інструментів
щодо раціонального використання природних ресурсів та їхньої охорони. Серед них: кредити на
обмеження викидів, платні дозволи на викиди та квотування, допуски на граничні показники рівня
забруднюючого викиду, надання різного роду ліцензій, створення сприятливих умов для інноваційного
підприємництва в галузі екології, виробництва і запровадження екологічної техніки та прогресивних
технологій, утилізації відходів, розвиток екологічного аудиту та екологічного менеджменту тощо.
Зайнявши провідне місце у світі за масштабами експлуатації природних ресурсів і порушення
середовища існування (видобутком корисних копалин, вирубкою лісів, викидами шкідливих речовин
у навколишнє середовище тощо), за величиною доходу на душу населення наша країна виявилася
далеко позаду країн з розвинутою ринковою економікою. Отже, метою здійснюваної у наш час
радикальної економічної реформи є створення необхідних економічних умов для ефективного
вирішення соціальних проблем, до яких належить і забезпечення екологічної безпеки.
Світовий досвід засвідчує, що ринковий механізм забезпечує більш сприятливий «клімат» для
раціонального природокористування, ніж жорсткий адміністративний примус. Ринковий механізм
ціноутворення не сумісний зі штучною дешевизною природних ресурсів, що культивується
адміністративно-командною системою. Закони ринку диктують більш високий рівень цін на природну
сировину і матеріали щодо цін кінцевої продукції. Ринковий механізм розширює межі прибуткових
вкладень заощадження природних ресурсів із збільшенням їхньої дефіцитності, чим і пояснюються
досягнення країн з розвинутою економікою в галузі зниження природомісткості суспільного
виробництва.
Разом із тим, під час оцінки можливостей і умов використання ринкових інструментів для
вирішення екологічних проблем варто виходити з того, що одне з найважливіших соціальних благ
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сучасності - екологічна безпека - є колективно споживаним благом. Власність будь-якого виду на
екологічну безпеку, як таку, не є вигідною, і тому не може існувати ринок екологічної безпеки подібно
ринку землі, нафти, капіталу й інших матеріальних благ. Більш того, конкурентна боротьба на ринках
традиційних благ спонукає підприємців поступатися екологічною безпекою, заощаджувати на
природоохоронних витратах заради одержання прибутку.
Цілком закономірно, що в міру загострення екологічних проблем, починаючи з 70-х років XX ст.,
в усіх країнах з розвинутою економікою почали створюватися і підсилюватися централізовані
адміністративні системи управління охороною навколишнього середовища (командно- контрольні
системи, за американською технологією). Спочатку ці системи базувалися на законодавчому
обмеженні шкідливих впливів на природу, його жорсткості під тиском суспільних («зелених») рухів,
державному формуванні і контролі за такими впливами та використанні різного роду санкцій до
порушників природоохоронного законодавства. Розширювалися масштаби безоплатного державного
субсидування природоохоронної діяльності.
Економічні стимули (пільги за податками, кредитом, амортизацією тощо) відігравали другорядну
роль. Однак, по мірі зростання витрат на охорону навколишнього середовища стала виявлятися їхня
мала ефективність, слабка порівняно з іншими сферами господарювання сприйнятливість
природоохоронної діяльності до досягнень НТП, недостатність «силових» методів охорони природи і
необхідність їхнього підкріплення потужною системою економічного стимулювання. Наразі у СІЛА
та інших країнах з розвинутою ринковою економікою постало завдання перетворення існуючих у цих
державах переважно адміністративних систем управління охороною природи в комплексні
адміністративно-суспільно-економічні системи. Особлива риса таких систем - широке використання
економічних (ринкових) регуляторів для заохочення підприємницьких ініціатив у раціоналізації
природовикористання при збереженні і зміцненні державного та суспільного контролю і нормування
в галузі навколишнього середовища.
У сфері виробництва і присвоєння традиційних господарських благ ринкові механізми
вирішують триєдине завдання - що робити, як робити, кому реалізувати зроблену продукцію і послуги.
У сфері ж охорони природи «компетенція» ринку звужується до вибору найбільш економічних і
надійних засобів досягнення екологічних імперативів - соціально-гарантованих рівнів екологічної
безпеки. Встановлення ж цих імперативів, їхньої динаміки і розподіли між реципієнтами (групами
населення, природними об'єктами), так само як і державне гарантування виконання екологічних
імперативів, - завдання, вирішувані за допомогою адміністративно-суспільних методів управління.
Включення економічних регуляторів у систему управління екологічною безпекою - нова справа не
тільки для нас, але і для країн із багатим досвідом ринкового господарювання. У зв'язку з цим
вивченню економіки охорони навколишнього природного середовища приділяється сьогодні велика
увага.
Економіка охорони навколишнього середовища безпосередньо взаємодіє з природничими,
філософськими, технічними, правовими, гігієнічними і з усіма економічними науками, в тому числі з
політичною економією, галузевими економіками, фінансами, кредитом, статистикою, обліком. Вона
також пов'язана з економікою промисловості, сільського, лісового, водного господарства, гірничої
справи, будівництва, транспорту, шляхового господарства, житлово-комунального господарства, усіма
іншими сферами виробничої і невиробничої інфраструктури відповідно до регіональних умов розвитку
економіки.
Отже, економіка охорони навколишнього середовища - це особлива сфера соціальноекономічних відносин, яка знаходиться у стадії свого становлення і розвитку. Це міждисциплінарна
галузь знань, вона передбачає вивчення не тільки економічних аспектів охорони флори і фауни,
чистоти атмосферного повітря, ґрунтів, водних, лісових та інших природних ресурсів, а й розробку
ефективних заходів щодо забезпечення населення надійними екологічними умовами. Економіка
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охорони навколишнього середовища – інтегроване поняття, що насамперед орієнтується на якість
життя людей і забезпечення їхніх потреб.
Існуючий механізм господарювання щодо охорони і раціонального використання природних
ресурсів потребує більшої гнучкості та вдосконалення на основі поглибленого вивчення екологічних
закономірностей у біосфері і всебічного розвитку ідей економіки охорони навколишнього середовища
відповідно до нових економічних умов. Система економіки природокористування та охорони
навколишнього середовища в нашій країні повинна стати органічною частиною цілісного механізму
управління соціально-економічними процесами й орієнтувати народне господарство на екологічно
безпечний і стійкий розвиток, при якому забезпечується:
- поліпшення добробуту, умов життя - дійсних і майбутніх;
- збереження динамічної рівноваги між усіма компонентами біосфери Землі: літосферою,
гідросферою, атмосферою і біотою;
- збереження і відновлення здатності біологічних систем до саморегуляції і самовідновлення.
Головним напрямком досягнення зазначених цілей є структурна перебудова народного
господарства, що передбачає раціональне використання природних ресурсів на основі екологічно
ефективних і безвідходних технологій.
Формування економічного механізму управління природокористуванням і охороною
навколишнього середовища в умовах переходу до ринку передбачається здійснювати за наступними
основними напрямками:
- установлення системи екологічних обмежень по територіях і екосистемах, у межах яких
повинен здійснюватися розвиток і розміщення продуктивних сил, а також запровадження економічної
відповідальності природокористувачів за порушення екологічних обмежень;
- створення системи економічного регулювання зниження забруднення навколишнього
середовища, раціонального використання природних ресурсів, здійснення інвестицій у
природоохоронні підприємства;
- удосконалення ринку екологічних послуг;
- об'єднання і концентрація фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів союзних
республік з метою економічно-ефективного вирішення екологічних проблем.
У цілому межі економіки охорони навколишнього середовища можуть бути визначені в такий
спосіб. Соціальне гарантування екологічної безпеки повинно базуватися на кількісно визначених
екологічних імперативах - поточних (короткострокових і цільових), що характеризує сучасні наукові
уявлення про максимальну екологічну безпеку комфортності навколишнього середовища: стосовно
соціально-екологічної безпеки повинно бути забезпечене поетапне наближення поточних екологічних
імперативів до цільового.
Для формування соціально справедливої й економічно прийнятої траєкторії руху до цільових
екологічних імперативів необхідна градація рівнів екологічної безпеки за ступенем їхньої соціальної
прийнятності. Практично мова повинна йти про стандартизовану класифікацію стану навколишнього
середовища і природних ресурсів до відповідного рівня небезпеки (допустимості).
Недопустимість порушення (перевищення) поточного екологічного імператива повинна бути
соціально забезпечена, як і гарантії прожиткового мінімуму й інші стандарти соціального захисту.
Загальноприйняті країною екологічні нормативи - поточні і цільові - мають встановити діапазон
самостійних соціально-екологічних рішень, прийнятих на рівні окремо взятої області. На цьому рівні
можуть прийматися і більш тверді екологічні імперативи, однак їхнє соціальне гарантування
переноситься відповідно із загальноприйнятого країною рівня на рівень окремо взятої області. Це
означає, що досягнення місцевих (обласних) імперативів (у частині, перевищуючої загальний рівень
країни) забезпечується коштом обласних ресурсів і в разі повної компенсації можливих економічних
втрат в інших областях (наприклад, у випадку припинення міжобласних постачань продукції у зв'язку
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із закриттям екологічно небезпечних підприємств).
Екологічні імперативи повинні стати основою для розробки системи екологічних обмежень на
господарську діяльність підприємств і організацій. Як такі обмеження повинні бути прийняті ліміти
викидів (скидів, розміщення) забруднюючих речовин у навколишнє середовище і ліміти гранично
допустимого використання (вилучення) природних ресурсів по територіях, підприємствам і окремим
екосистемам.
Перший вид обмежень становить річні об'єми викидів (скидів) забруднюючих речовин по
територіях і екосистемах з обліком їхнього поетапного зниження і доведення, зрештою, до рівня, що
відповідає цільовим екологічним імперативам. Такі обмеження можуть бути установлені, виходячи з
екологічної ємності території на основі регіональних екологічних програм.
Другий вид обмежень характеризує гранично допустимий рівень вилучення природних ресурсів,
за якого зберігається екологічна рівновага в природних системах.
Ліміти викидів по речовинах, що впливають на глобальні зміни в біосфері та трансгранично
(міжрегіонально) забруднюють навколишнє середовище, повинні встановлюватися на договірній
основі (між регіонами (областями), містами та підприємствами). їхні кількісні значення приймаються
з урахуванням завдань загальних екологічних програм країни і відповідно регіональних екологічних
програм. По іншим забруднюючим речовинам ліміти викидів встановлюються на загальнодержавному
рівні самостійно на основі відповідних екологічних програм.
Під час складання угод і договорів, що регламентують умови природокористування, зокрема
екологічні обмеження, повинна передбачатися екологічна відповідальність сторін за виконання
прийнятих зобов'язань. Екологічні обмеження повинні враховуватися під час вирішення як поточних,
так і перспективних питань, зокрема під час оцінки ефективності проектів будівництва нових
підприємств. Якщо внаслідок нового будівництва викиди (скиди) забруднюючих речовин перевищать
установлені ліміти, то необхідно передбачати зниження викидів на інших підприємствах для того, щоб
забезпечити необхідний рівень екологічної безпеки у всій зоні впливу розглянутих підприємств.
Додаткові капітальні та експлуатаційні витрати, що необхідні для цих цілей, повинні враховуватися
під час визначення економічної ефективності даного будівництва.
Органи державного управління екологічними обмеженнями повинні впливати на підприємства
через систему дозволів (договорів) на природокористування, що містять:
- екологічні умови, за яких допускається господарська діяльність;
- перелік використовуваних ресурсів, ліміти і нормативи їхньої витрати;
- нормативи платежів за природні ресурси і забруднення навколишнього середовища;
- відповідальність підприємств за порушення вимог і умов, які містяться в цьому дозволі;
- штрафні санкції за нераціональне використання природних ресурсів і понадлімітне
забруднення навколишнього середовища.
Для проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації і координації заходів щодо
охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання
та відтворення природних ресурсів згідно з чинним законодавством розробляється національна
програма. Вона передбачатиме формування принципово нової свідомості й екологічної культури як
потужної екологічної сили, здатної забезпечити гармонію та єдність людей з природою, що може бути
здійснено протягом життя кількох поколінь. Виконанню цього завдання мають сприяти:
- розроблення і реалізація екологічно обґрунтованої концепції розвитку економіки, яка б
передбачала еволюційні структурні зрушення на основі поступового зменшення обсягів
ресурсодобувних, енергоємних і водомістких галузей промисловості, перехід на екологічно безпечні
технології виробництва;
- скорочення будівництва, не пов'язаного безпосередньо із задоволенням першочергових потреб
населення, у містах і регіонах із підвищеним рівнем забруднення навколишнього середовища,
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здійснення на цих територіях реконструкції і технічного переозброєння діючих виробництв із
додержанням жорстких екологічних вимог, розробка нової інвестиційної екологічної політики,
пріоритетне спрямування капіталовкладень та матеріально-технічних ресурсів у екологічно
несприятливі зони на будівництво природоохоронних об'єктів і створення міцної екологічної
інфраструктури;
- формування ефективної системи екологічного законодавства;
- екологічна конверсія підприємств військово-промислового комплексу з метою
найдоцільнішого використання інтелектуального і виробничого потенціалу у вирішенні гострих
екологічних проблем.
Головна мета розробки національної екологічної програми полягає в стабілізації якості
навколишнього середовища, сприянні комплексному використанню природних ресурсів у поєднанні з
інтенсивним соціально- економічним розвитком і збереженням ресурсів біосфери.
Протягом найближчих років Україна з об'єктивних причин буде обмежена в коштах, які потрібно
було б спрямувати на поліпшення стану навколишнього середовища, тоді як здійснення деяких
природоохоронних програм і заходів потребує значних витрат. У зв'язку з цим належить визначити
пріоритетні напрями і проблеми для відпрацювання реалістичних, ефективних і економічно вигідних
рішень. Відповідно до проекту «Національної програми охорони навколишнього середовища і
раціонального використання природних ресурсів» під час вибору пріоритетів мають враховуватись
такі основні критерії і чинники:
- погіршення стану здоров'я людей через низьку якість навколишнього середовища;
- втрати в продуктивності, зумовлені збитками або руйнуванням фізичного капіталу і
природних ресурсів;
- загроза біологічному розмаїттю в цілому і, зокрема, озерам, водоймам, річкам, пасовищам,
прибережним і морським екосистемам, лісовим і гірським районам або погіршення їхнього стану;
- еколого-економічна ефективність природоохоронних заходів. Пріоритетними варто зробити
мало витратні економічно вигідні заходи, спрямовані на вирішення перспективних завдань середньоі довгострокового плану. До основних пріоритетів охорони навколишнього середовища і
раціонального використання природних ресурсів належать:
- гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та
навколишнього середовища;
- зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- поліпшення екологічного стану басейну Дніпра та якості питної води;
- поліпшення екологічного стану в містах та промислових центрах Донецько-Придніпровського
регіону;
- екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на
транспорті та в житлово-комунальному господарстві,
- формування раціональної системи природокористування й адекватна структурна перебудова
виробничого потенціалу економіки.
Визначені пріоритети передбачають вирішення таких завдань:
- зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення;
- захист атмосферного повітря від шкідливих викидів;
- захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, виснаження і нераціонального
використання;
- збереження територій з природним ландшафтом;
- посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територіях;
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знешкодження, утилізація і захоронення промислових та побутових відходів;
запобігання забрудненню морських і внутрішніх вод;
захист підземних вод від скидів;
збереження та відродження малих річок, здійснення управління водними ресурсами на
підставі басейнового принципу;
- зменшення та припинення скидів забруднених стічних вод у водойми;
- створення державної системи моніторингу навколишнього середовища;
- створення системи прогнозування, запобігання й оперативного реагування за надзвичайних
ситуацій природного і природно- техногенного походження;
- забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово- промислового комплексу;
- здійснення заходів щодо екологічного контролю за діяльністю Збройних сил України;
- розроблення механізмів реалізації схем природокористування;
- запровадження дійових економічних складових впливу на систему природокористування;
- підвищення стійкості екологічних функцій лісів;
- створення єдиної системи екологічної освіти і виховання.
Національна програма охорони навколишнього середовища і раціонального використання
природних ресурсів формуються з окремих міждержавних, державних, галузевих, регіональних та
місцевих програм, які спрямовані на втілення визначених пріоритетів.
Економіка охорони навколишнього середовища вивчає економічні відносини і закономірності
залучення природних ресурсів до процесу відтворення матеріальних цінностей та екологоекономічність, ефективність цього процесу з метою визначення основних напрямів розвитку
продуктивних сил і забезпечення життєво важливих потреб людини.
Подальше вдосконалення охорони довкілля можливе лише завдяки розробці перспективної
програми дій, яка б відображала еколого-економічну політику як держави, так і вирішення завдань
екологічної безпеки.

-
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