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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Стратегія сталого розвитку та нормативно-правові 

основи екологічної політики» є складовою варіативної частини освітньо-

професійної програми підготовки магістра за освітньо-професійною програмою 

«Екологічна біотехнологія та біоенергетика»  зі спеціальності 101 – «Екологія» 

галузі знань 10 –  «Природничі науки». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Стратегія сталого 

розвитку та нормативно-правові основи екологічної політики» є сукупність 

теоретичних та прикладних аспектів сталого розвитку та екологічної політики. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого 

розвитку та нормативно-правові основи екологічної політики» є забезпечення 

майбутнього спеціаліста необхідним об’ємом знань, засвоєння теоретичних основ 

та формування відповідних практичних навиків щодо запровадження концепції 

сталого розвитку та можливості її застосування в Україні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегія сталого 

розвитку та нормативно-правові основи екологічної політики» є:  

- формування знань щодо теоретичних та прикладних аспектів сталого 

розвитку; 

- формування знань щодо оптимізації і гармонізації взаємовідносин 

людини і довкілля ; 

- одержання й узагальнення нових знань про створення теоретично 

обґрунтованих заходів зі стабілізації та поліпшення екологічної ситуації в 

сучасних соціально-економічних умовах;  

- формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього 

середовища. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні поняття дисципліни; 

- фундаментальні основи розвитку систем; 
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- основи екологічно збалансованого управління соціально-економічним 

- розвитком;  

- закономірності екосистемного регулювання та взаємодії суспільства і 

природи. 

- нормативно-правові основи екологічної політики; 

вміти: 

- використовувати набуті знання в практичній діяльності; 

- користуватися нормативною базою; 

- аналізувати об’єктивну екологічну ситуацію, аналізувати та оцінювати 

небезпечні ситуації;  

- застосовувати принципи системного аналізу поточної ситуації; 

- визначати ступінь, ризики розвитку надзвичайних екологічних ситуацій;  

- визначати пріоритетність соціально-економічних впливів на ті чи інші 

зміни екосистем; 

- приймати екологічно безпечні та економічно доцільні рішення;  

- обґрунтовувати шляхи вирішення екологічних проблем;  

- оцінювати можливості реалізації стійкості систем. 

Основними формами роботи є лекції, практичні заняття, самостійна 

робота, індивідуальна робота з викладачем. 

Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під 

час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності, іспит.  
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙ 

 

Змістовий модуль 1 

Стратегія сталого розвитку 

 

Тема 1.1 Поняття стійкого еколого-безпечного розвитку. Передумови 

виникнення ідеї сталого розвитку. Історія формування поняття «сталого 

розвитку». Основні положення сталого розвитку. 

 

Лекція № 1 

Тема. Поняття стійкого еколого-безпечного розвитку. Передумови 

виникнення ідеї сталого розвитку. Історія формування поняття «сталого 

розвитку». Основні положення сталого розвитку. 

Навчальні елементи: сталий розвиток, реалізація цілей, конференція в Ріо-

де-Жанейро, Порядок денний на ХХІ століття, Кіотський протокол, 

графоаналітична модель, принцип обережності, принцип передбачення і 

запобігання, принцип балансу між ресурсами і забрудненням, принцип 

збереження природного багатства, принцип «забруднювач платить». 

План лекції: 

1. Поняття стійкого еколого-безпечного розвитку.  

2. Передумови виникнення ідеї сталого розвитку. 

3. Історія формування поняття «сталого розвитку». 

4. Основні положення сталого розвитку. 

 

1. Поняття стійкого еколого-безпечного розвитку.  

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) – загальна концепція 

стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб 

людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в 

безпечному і здоровому довкіллі. Як сформулювала визначення сталого розвитку 

у своїй доповіді Комісія Брундтланд, це «розвиток, який задовольняє потреби 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби». 

Термін «сталий розвиток» є офіційним українським відповідником 

англійського терміну «англ.sustainable development», дослівний переклад якого з 

урахуванням контексту може бути «життєздатний розвиток» а за сенсом – 

«самопідтримуваний розвиток», інколи цей термін тлумачать як всебічно 

збалансований розвиток. За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його 

мета – задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу 

здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Теорія сталого розвитку 

є альтернативою парадигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну 

небезпеку від розвитку за екстенсивною моделлю. 

Реалізація цілей сталого розвитку забезпечується через: 

• структурну перебудову народного господарства; 

• гарантування національної безпеки держави, включаючи соціальну, 

економічну й екологічну безпеку; 

• підвищення рівня організації процесу природокористування з 

урахуванням місцевих природно-кліматичних умов і природно-ресурсного 

потенціалу територій; 

• паритетність використання природних ресурсів для нинішніх і 

прийдешніх поколінь; 

• формування еколого-економічного мислення, адекватного процесам 

суспільних трансформацій. 

Таким чином, сталий розвиток – це процес гармонізації продуктивних сил, 

забезпечення задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умов 

збереження і поетапного відновлення цілісності природного середовища, 

створення можливостей для рівноваги між його потенціалом і потребами людей 

усіх поколінь. 

Україна може забезпечити сталий розвиток винятково шляхом ефективного 

використання усіх видів ресурсів, структурно-технологічної реструктуризації 

виробництва, використання творчого потенціалу всіх членів суспільства для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1


9 

 

розвитку і процвітання держави. Це ідеологія рівноправності всіх поколінь і всіх 

людей кожного покоління, справедливості в просторі і в часі, ефективного 

використання потенційних можливостей, збалансованості суспільного розвитку і 

збереження природи. 

До складу цільових параметрів сталого розвитку необхідно включати 

характеристики стану навколишнього середовища, екосистем і 

природоохоронних територій. їм належать показники: якості атмосфери, вод, 

територій, що знаходяться в природному і зміненому стані, кількості біологічних 

видів, що знаходяться під загрозою зникнення і т.д. 

Разом з тим, існуюча в Україні система показників стану навколишнього 

середовища, за оцінками фахівців, не відповідає сучасним вимогам формування 

системи сталого розвитку України, які базуються на принципах міжнародної 

Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку. Виходячи з 

цих позицій, можна виділити три основні типи показників: 

• показники сучасного екологічного стану, що визначають діючі екологічні 

параметри; 

• показники впливу чи тиску, що відбивають антропогенний вплив на 

навколишнє середовище; 

• показники, що регулюють вплив на навколишнє середовище і за 

допомогою яких можна визначити, як різні агенти реагують на специфічний 

вплив. 

Таким чином, основні завдання сталого розвитку полягають у: 

• забезпеченні динамічного соціально-економічного зростання; 

• збереженні навколишнього природного середовища; 

• раціональному використанні природно-ресурсного потенціалу з метою 

задоволення потреб нинішнього і прийдешнього поколінь через побудову 

високоефективної економічної системи, що стимулює продуктивність, науково-

технічний прогрес, соціальну спрямованість. 

Вирішення основного завдання передбачає: 

• забезпечення сталого розвитку регіонів і поселень; 



10 

 

• макроекономічні перетворення і державний протекціонізм; 

• формування економічно орієнтованої політики держави; 

• забезпечення духовного, фізичного розвитку людини і його соціальних 

гарантій; 

• міжнародне співробітництво. 

2. Передумови виникнення ідеї сталого розвитку. 

Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його 

найперспективнішою ідеологією 21 століття і навіть усього третього тисячоліття, 

яка, з поглибленням наукової обґрунтованості, витіснить усі наявні світоглядні 

ідеології, як такі, що є фрагментарними, неспроможними забезпечити 

збалансований розвиток цивілізації. 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 вибрати найбільш 

оптимальний. Водночас з'явились дослідження американського вченого Н. 

ДжорджескуРогена, який пов'язує розвиток економіки з природними 

обмеженнями та робить спроби поєднати термодинаміку з економікою довкілля. 

Дослідження Н. Джорджеску-Рогена проводились незалежно від К. Боулдинга, 

який у 1966 р. був визнаний за обґрунтування довкільних проблем принципу 

рівноваги речовини, а також від Г.Айреса і Л.Кохрсена, які використовували 

підхід балансу матеріалів та вхідних і вихідних системах 

3. Історія формування поняття «сталого розвитку». 

Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, системно 

висвітленої в монографії «Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку» 

(«англ. Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development»), є провідний 

дослідник економічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст 

Світового банку Дейлі Ґерман. Спираючись на визначення Комісії ООН та 

науковий аналіз, Ґ. Дейлі логічно тлумачить термін «сталий розвиток» як 

означення гармонійного, збалансованого, безконфліктного прогресу всієї земної 

цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої 
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планети за науково обґрунтованими планами (методами системного підходу), 

коли в процесі неухильного інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) 

економічного розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс питань 

щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та дискримінації як 

кожної окремо взятої людини, так і цілих народів чи груп населення, у тому числі 

за етнічними, расовими чи статевими ознаками. 

У 1980-х рр. почали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування, 

необхідність стійкого розвитку екосистем. «Всесвітня стратегія охорони 

природи» (ВСОП), прийнята в 1980 р. за ініціативою ЮНЕП, Міжнародного 

союзу охорони природи (МСОП) і Всесвітнього фонду дикої природи вперше в 

міжнародному документі містила згадку стійкого розвитку. «Турбота про планету 

Земля – Стратегія стійкого життя» було другим виданням ВСОП і датується 

жовтнем 1991 р. У ній підкреслюється, що розвиток повинен базуватися на збе-

реженні живої природи, захисті структури, функцій і різноманітності природ-них 

систем Землі, від яких залежать біологічні види.  

У 1987 році в доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародна комісія з 

навколишнього середовища і розвитку (МКНСР) під головуванням експрем'єра 

Норвегії Брундланд Г. Х. приділила основну увагу необхідності «сталого 

розвитку», як розвитку, який забезпечує потреби покоління без завдання шкоди 

можливості майбутнього покоління задовольнити свої власні потреби.  

Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 році в 

рамках прийняття «Порядку денного на ХХІ століття» визначався як «розвиток, 

що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність 

майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби». Англомовний оригінал 

розглянутого поняття – «sustainable development» – означає «підтримуваний 

розвиток». Досить цікавим є французький варіант даного терміну – «developpment 

durable» – «міцний/тривалий розвиток».  

Ідеї сталого розвитку були офіційно проголошені на Міжнародній 

конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро (Самміт 
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Землі) United Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit), 

Rio de Janeiro у 1992 р.  

У головному документі, прийнятому на цій конференції, «Порядку денному 

на ХХІ століття» (Agenda 21), що розглядався в якості програми всесвітнього 

співробітництва, сталий розвиток пов'язується з гармонічним досягненням 

наступних цілей: високої якості навколишнього середовища і здорової економіки 

для всіх народів світу, задоволенні потреб людей і збереженні сталого розвитку 

протягом тривалого періоду. Відомо, що після Конференції в Ріо, попри всі 

декларації досягти рівноважного стану між економічним ростом, соціальною 

спільнотою та навколишнім природним середовищем, цього так і не сталось. 

У грудні 1997 р. в Кіото (Японія) було підписано міжнародну угоду, що 

містить конкретні заходи по скороченню викидів газів, що викликають 

парниковий ефект. Цю міжнародну угоду, що отримала назвуКіотський протокол, 

підписали представники 38 країн та ЄС. Передбачалося, що підписання 

Кіотського протоколу відбудеться на саміті в Йоганнесбурзі в 2002 р. Проте. 

ключове питання – ратифікація Кіотського протоколу, на саміті в Йоганнес-бурзі 

остаточно вирішене не було. Головною причиною стала невизначеність наукових 

знань про дію «парникових» газів на довкілля і глибокі розбіжності між 

учасниками відносно координуючих можливостей ринкових механізмів. В 

результаті Кіотський протокол набрав чинності лише в лютому 2005 р. і його 

механізм, у тому числі, система міжнародної торгівлі квотами на викиди, в наш 

час проходить лише першу практичну перевірку, натомість дія самого документа 

вичерпується у 2012 р.  

Початок ХХІ століття Досить важливим з точки зору стимулювання сталого 

розвитку були рішення, прийняті на Міжнародній конференції з фінансування 

розвитку (International Conference on Financing for Development). Конференція 

проходила у Монтерреї (Мексика) 18-22 березня 2002 р. Глави держав і урядів 

країн світу, від-значаючи дефіцит ресурсів, закликали досягти інтернаціонально 

погоджених цілей розвитку, у тому числі тих, що містяться в Цілях Тисячоліття. 

Для цього вони запропонували використовувати інструменти: податкові важелі, 
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інвестиції в економічну і соціальну інфраструктуру, розвиток ринків капіталу 

через банківські системи, проводити розсудливу бюджетну і грошову політику.  

Наступним етапом втілення ідей сталого розвитку на міждержавному рівні 

було проведення Світового саміту зі сталого розвитку (Саміт Землі 2002, Ріо+10) 

World Summit on Sustainable Development (Earth Summit 2002). Саміт являв собою 

зустріч керівників країн та урядів світу на найвищому рівні в Йоганнесбурзі з 26 

серпня по 4 вересня 2002 р. Зустріч дала змогу об'єднати велику кількість 

інтересів, які представляли як голови держав та урядів, так і керівники та 

експерти від кожної з головних груп. В ній взяли участь більше 22 тис. людей, 

зокрема більше 8 тис. представників недержавних організацій, бізнесових 

структур та 4 тиc. представників преси. Найважливішим результатом зустрічі 

стало те, що міжнародні зобов'язання були доповнені низкою добровільних 

партнерських ініціатив зі сталого розвитку. У рамках самміту уряди країн 

прийняли два основні документи: Йоганнесбурзький план з імплементації та 

Йоганнесбурзьку декларацію зі сталого розвитку. На саміті було відмічено, що за 

минуле десятиліття рішення, прийняті з довкілля охорони і переходу до сталого 

розвитку, багато в чому виявилися не виконаними. Попри загальне економічне 

зростання, глобалізаційні процеси, що розвернулися, не принесли істотного 

поліпшення якості життя більшої частини людства, а допомога країнам, що 

розвиваються, скоротилася. Так, розвинені країни на фінансування заходів за 

рішенням екологічних проблем і розвиток виділяли бідним країнам світу в 

середньому не більше 0,3% від ВВП замість рекомендованих ООН – 0,7% (США, 

наприклад, відраховували засоби у розмірі 0,1% ВВП).  

Десять основних електроенергетичних компаній «Європейської сімки» 

підписали з ООН документи про сприяння в технічній співпраці по розробці 

проектів у сфері енергетики в країнах, що розвиваються.  

4. Основні положення сталого розвитку. 

Концепція сталого розвитку виходить переважно з двох підходів: 

ресурсного (виявлення гранично допустимого, тобто граничного вилучення з 
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біосфери продукції фотосинтезу) і біологічного (виявлення здібностей біосфери 

розширено відтворювати продукцію фотосинтезу). 

Ця концепція відбиває розуміння тісного взаємозв’язку екологічних, 

економічних і соціальних проблем людства і того факту, що вони можуть бути 

вирішені тільки комплексно, за умови тісного співробітництва і координації 

зусиль усіх країн світу. З формальної точки зору сталий розвиток прийнято 

розглядати як гармонічний розвиток трьох структурних підсистем: соціуму, 

економіки та екології, де економіка і екологія, чи знвайронментальна економіка є 

базисом сталого розвитку, а соціальна підсистема - його надбудовою, згідно з 

першим пунктом Ріо-декларації. Звідси вибудовується формалізована 

концептуальна модель сталого розвитку (графік 1.1). 

 

Графік 1.1 – Концептуальна графоаналітична модель сталого розвитку 

 

де Ес – ефективність соціальної політики (стратегії розвитку); Еес – ефективність 

економічної політики; Ееп – ефективність екологічної політики. 

Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина – 

господарство – природа, що забезпечує перехід до такого способу взаємодії 

природи і суспільства, який характеризується як епоха ноосфери. 

Ключовими принципами сталого розвитку є: 

принцип обережності: збереження сучасного стану навколишнього 

середовища як перешкоди безповоротним чи небезпечним змінам; 

принцип »передбачати і запобігати»: більш дешевий, менш ризикований 

підхід, ніж ліквідація збитків навколишньому середовищу; 
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принцип балансу між ресурсами і забрудненням: використання ресурсів 

у рамках масштабів регенеративної здатності екосистем; контроль над обсягом 

надходжень забруднень і відходів у рамках асиміляційного потенціалу екосистем; 

принцип збереження природного багатства на нинішньому рівні: 

недопущення чи зменшення втрат природно-ресурсного потенціалу; 

принцип »забруднювач платить»: повна вартість екологічного збитку 

повинна бути компенсована користувачем (споживачем). 

Реалізація цих принципів дозволить забезпечити: 

• гармонізацію співіснування людини і природи; 

• реалізацію права на справедливе задоволення потреб і рівність 

можливостей розвитку нинішнього і прийдешнього поколінь; 

• невід’ємність захисту навколишнього природного середовища в процесі 

розвитку суспільства. 

Таким чином, сталий розвиток узагальнює в собі процес виживання і 

відновлення генофонду нації, активізацію ролі кожної окремої людини в 

суспільстві, забезпечення його прав, збереження природного середовища, 

формування умов для відновлення біосфери і її локальних екосистем, орієнтацію 

на зниження рівня антропогенного впливу на навколишнє середовище і 

гармонізацію розвитку людини і природи. 

Разом з тим, непогодженість темпів економічного розвитку і вимог 

екологічної безпеки, домінування природомістких галузей, висока питома вага 

ресурсо- і енергомістких застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, 

мілітаризація виробництва, відсутність гуманістичних цінностей серед 

пріоритетів розвитку, а також недостатній рівень екологічної культури і 

споживання ведуть до поглиблення кризових явищ в економіці, погіршення стану 

навколишнього природного середовища, що створює реальну загрозу для життя і 

діяльності нинішніх і прийдешніх поколінь. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняття «система». 

2. Основні історичні віхи формування поняття «сталого розвитку». 
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3. Наведіть визначення поняття «еколого-безпечного розвитку». 

4. Загальне уявлення про три складові концепції сталого розвитку. 

Література: [4;7;15;16]. 

 

Тема 1.2 Економічне зростання і сталий розвиток. Економічний 

розвиток та економічне зростання. Фактори економічного зростання і 

сталий розвиток. 

 

Лекція № 2 

Тема. Економічне зростання і сталий розвиток. Економічний розвиток 

та економічне зростання Фактори економічного зростання і сталий 

розвиток.  

Навчальні елементи: економічний розвиток, соціально-економічний 

розвиток, економічне зростання, екстенсивний тип, інтенсивний тип, капітал, 

трудові ресурси, засоби виробництва, природні ресурси, ресурси управління.  

План лекції: 

1. Економічне зростання і сталий розвиток. Економічний розвиток  

2. Фактори економічного зростання і сталий розвиток.  

 

1. Економічне зростання і сталий розвиток. Економічний розвиток  

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.  
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Економічний розвиток – це виникнення якісних змін в економічній 

системі суспільства, які приводять до підвищення ефективності її функціонування 

та удосконалення базових елементів основних структур.  

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.  

У 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, соціально-економічний 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 
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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 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. 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. Тобто кількісне зростання стає основою 

не розвитку, а деградації соціальноекономічної системи, нарощування кількісних 

показників не супроводжується позитивними якісними змінами. • збільшення 
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реального ВВП (ЧВП або НД) в розрахунку на душу населення; • збільшення 

реального ВВП (ЧВП або НД) в розрахунку на одного зайнятого.  

Виділяють nипи 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 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.  

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 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 

будьякого підприємства, вони мають цілком визначені якісні і кількісні 

характеристики: технікотехнологічний 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 
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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 ХХ 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 

дослідно-конструкторські розробки до його виробничого застосування.  

Усі 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 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 

Контрольна питання: 

1. Обґрунтуйте принципову різницю понять «економічний розвиток» та 

«економічне зростання». 

2. Назвіть основні фактори економічного зростання. 

Література: [5; 12; 14; 23]. 
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Тема 1.3 Екологічні проблеми у контексті сталого розвитку. Основні 

екологічні проблеми України. Екологічні проблеми у стратегії національної 

безпеки України. Пріоритети збалансованого розвитку 

 

Лекція № 3 

Тема. Екологічні проблеми у контексті сталого розвитку. Основні 

екологічні проблеми України. Екологічні проблеми у стратегії національної 

безпеки України. Пріоритети збалансованого розвитку 

Навчальні елементи: екологічні проблеми, концепція екологічного 

маркетингу, екологічний стан, екологічна ситуація, глобальна безпека, концепція 

екологічної безпеки, збалансований розвиток.  

План лекції: 

1. Екологічні проблеми у контексті сталого розвитку.  

2. Основні екологічні проблеми України.  

3. Екологічні проблеми у стратегії національної безпеки України.  

4. Пріоритети збалансованого розвитку 

 

1. Екологічні проблеми у контексті сталого розвитку.  

Суперечливість економічного розвитку країни, суспільства, підприємства 

полягає в тому, що він, з одного боку, породжує сучасну екологічну кризу 

(переважно в довгостроковій перспективі), а з іншого – розв’язує конкретні 

екологічні проблеми, намічає шляхи виходу з цієї кризи. Певний час вважали, що 

для запобігання екологічної катастрофи економічне зростання необхідно 

припинити. Досвід багатьох зарубіжних країн довели, що зупинення 

економічного зростання призводить до різкого збільшення впливу на природу і 

тільки загострює кризу.  

Передумовою розв’язання суперечностей між економічним зростанням і 

збереженням (чи навіть поліпшенням) стану довкілля є просування на ринку 

екологічних товарів, зокрема товарів, які виробляються екологічно безпечним 

шляхом та сприяють зниженню екодеструктивного впливу на довкілля, усувають 
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його наслідки та створюють екологічну безпеку для споживачів. Виробництво 

достатньої кількості «товарів для майбутнього» (це засоби виробництва, наукові 

дослідження та освіта, профілактична медицина) обов'язково призведе до 

економічного зростання суспільства. Але сьогодні зрозуміло, що ця думка 

справедлива лише у випадку виробництва екологічних «товарів майбутнього» та 

екологічних «товарів сьогодення». Концепція сталого розвитку соціального 

суспільства, яка з’явилася у середині 80-х років ХХ ст., розглядається як 

передумова довгострокового прогресу людства, який супроводжуватиметься 

збільшенням капіталу та поліпшенням екологічних умов. Її принципи орієнтовані 

на задоволення потреб членів суспільства без збитків для майбутніх поколінь та 

зумовлюють виконання екологічно орієнтованих вимог в різних галузях 

(економіці, соціальному і духовному житті, політиці тощо). А здійснити це 

можливо за умови вирішення комплексу екологічних проблем, які за типами 

поділяються на зелені, коричневі, сині та глобальні (рис. 3.1) 

 

Рис. 3.1 – Типологія екологічних проблем та їх вплив на «сталий розвиток» 

 

У руслі концепції сталого розвитку набуває значущості концепція 

екологічного маркетингу, яка полягає в орієнтації виробництва і збуту на 

задоволення екологічно-орієнтованих потреб і запитів споживачів, створення і 
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стимулювання попиту на екологічні товари (вироби чи послуги) – економічно 

ефективні і екологічно безпечні у виробництві й споживанні з урахуванням 

різноспрямованих інтересів суб’єктів ринку. Відповідно до концепції 

екологічного маркетингу усі аспекти господарської діяльності сучасного 

підприємства повинні плануватися і здійснюватися з урахуванням потреб і вимог 

ринку (у тому числі екологічних), ґрунтуватися на принципах екологічної 

безпеки. Сьогодні екологічний маркетинг характерний для найбільш 

далекоглядних підприємств, оскільки є засобом досягнення переваги над 

конкурентами 

2. Основні екологічні проблеми України.  

Екологічний стан України – набір відомостей щодо екологічної ситуації у 

регіонах держави, зокрема інформація щодо актуальних екологічних проблем. 

На стан екологічної ситуації в регіонах України впливає також прояв 

еколого-географічних проблем. Серед них для України характерними є: 

 зменшення запасів корисних копалин, вичерпання ресурсів, зниження їх 

якості й розмаїття, 

 небезпека порушення середовища внаслідок добування корисних копалин 

тощо); 

 зміна структури земельних ресурсів унаслідок вилучення земель під 

господарські потреби й забудови, а також через розвиток негативних процесів у 

ландшафтах (ерозії, абразії, карсту, суфозії та просідання ґрунтів, підтоплення і 

заболочення, тощо); 

 зниження родючості ґрунтів унаслідок вимивання гумусу, засолення, 

підтоплення тощо; 

 забруднення важкими металами, пестицидами й іншими речовинами; 

 зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних вод унаслідок 

посиленого водозабору, * внесення забруднюючих речовин у водні об'єкти в 

процесі виробництва й ведення комунального господарства; 

 забруднення повітря та зміна його складу внаслідок промислових та 

інших викидів у атмосферу; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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 скорочення розмаїття рослинного й тваринного світу та зміни в його 

генофонді; 

 зменшення біологічної продуктивності ландшафтів ; 

 погіршення геогігієнічних та санітарно-епідеміологічних умов 

життєдіяльності людини та існування живих організмів. 

3. Екологічні проблеми у стратегії національної безпеки України.  

Екологічні проблеми у своїй генезі і за своїми наслідками стають суспільно-

політичними проблемами. У 2001 р. у світі відбулося майже 650 природних 

катастроф, що забрали життя понад 25 тис. осіб і заподіяли економічний збиток 

понад 35 млрд дол. США. Лише у 2002 р. унаслідок природних катастроф 

загинуло майже 11 тис. осіб, а економічний збиток досяг 55 млрд дол. США.  

Незважаючи на те, що в руках людства виявилися гігантські виробничі 

потужності, не кажучи вже про термоядерну зброю, однак вони несумірні із 

запасами енергії, якими володіє біосфера планети. Своїми технологічними 

потенціями людство не в змозі вплинути на розвиток природних катаклізмів, а 

тим паче – керувати ними. Тому екологічний фактор інтенсивно входить у 

політичну сферу, суттєво впливає на функціонування базових соціально-

політичних інститутів глобального, реґіонального, локального рівнів, справляє 

суттєвий вплив на національну безпеку взагалі і геополітичну безпеку зокрема. 

Екологічна проблема стає каталізатором соціально-політичної активності людей, 

яка проявляється в прагненні суспільства знайти вихід зі складної ситуації, в 

ініціюванні трансформацій політичної системи, у перегляді режиму забезпечення 

національної безпеки. Наслідком подібної діяльності є соціальнополітична 

напруженість і нестабільність, що становить загрозу національним інтересам, 

державній безпеці.  

Уперше питання про включення екологічної проблеми в поле системи 

національної безпеки виникло на початку 70-х рр. ХХ ст. на тлі глобальної 

енергетичної кризи і загострення проблеми охорони навколишнього середовища. 

Важливу роль в екологізації проблематики глобальної безпеки відіграла 

Стокгольмська конференція ООН (1972 р.) з охорони навколишнього середовища. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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Паралельно з постановкою екологічних проблем Стокгольмська конференція 

зорієнтувала світове співтовариство на пошуки шляхів їх запобігання. Заходи 

локального і регіонального спрямування –лише часткові рішення з огляду на 

транскордонні наслідки практично будь-якого екологічного збитку. Перенесення 

шкідливих виробництв за кордон і експорт промислових відходів в умовах 

екологічної взаємозалежності не зменшують загальний рівень екологічного 

навантаження на біосферу Землі і лише віддаляють та змінюють форми 

небезпечних екологічних наслідків для країн-експортерів. У Стокгольмі 

зазначено, що технічний прогрес здатний тільки відтермінувати наступ 

глобальної екологічної катастрофи і замаскувати відповідальність сучасного 

покоління перед нащадками за шкоду природному середовищу.  

У світової спільноти немає іншої альтернативи, крім необхідності 

скорочення антропогенного навантаження на біосферу планети і переходу до 

стратегії самоконтролю та самообмеження в питаннях економічного і 

демографічного зростання. Необхідність виявлення шляхів, механізмів 

запобігання, вирішення екополітичних конфліктів і відстоювання екологічних 

інтересів держави актуалізує проблему дослідження екологічної проблеми як 

компоненти національної безпеки.  

Становлення концепції екологічної безпеки, необхідність внесення суттєвих 

коректив у концепцію національної безпеки, її орієнтири, стратегію обумовили 

необхідність розробки питань теоретичного і практичного змісту. 

Найважливішим серед них є доцільність розширеного трактування традиційного 

поняття національної безпеки та включення до нього дестабілізуючих 

невійськових факторів, зокрема екологічних. Включення екологічної проблеми в 

систему національної безпеки визначається ось чим.  

По-перше, глобальна екологічна криза, пов'язана зі зростаючим 

навантаженням на життєзабезпечуючі системи та на природні ресурси планети, з 

деградацією навколишнього середовища і підривом стійкості біосфери. Вона є не 

менш серйозною небезпекою, ніж традиційні загрози військового спрямування - 

розвиток кризи загрожує не тільки існуванню людини, але й самого життя на 
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планеті. Для держави екологічна криза пов'язана зі скороченням свободи 

політичного вибору, що обумовлено транскордонним спрямуванням екологічних 

проблем. Загострення екологічної ситуації в різних реґіонах світу стає причиною 

соціальної та політичної нестабільності, міждержавних протиріч і насильницьких 

конфліктів. Розвиток таких процесів дає підставу розглядати екологічну загрозу в 

контексті реальних загроз національній безпеці.  

По-друге, існують зв'язки між деградацією навколишнього середовища, 

виснаженням природних ресурсів, з одного боку, і політичною нестабільністю та 

міжнародними конфліктами в країнах, що розвиваються, - з другого. Виснаження 

глобального екологічного потенціалу слаборозвинені країни пов'язують не лише 

зі зростанням населення, а й з надмірним споживанням природних ресурсів і 

виробництвом відходів індустріальними державами. На їх думку, диспропорції в 

цій галузі поглиблюють розрив у рівнях економічного і соціального розвитку. 

Важливим аспектом планетарних екологічних проблем є прагнення 

малорозвинених країн одержати свою частку світового багатства, що спонукає їх 

до насильницької конфронтації з промислово розвиненими державами.  

По-третє, знаходять все більше обґрунтування концептуальні положення, 

відповідно до яких екологічна безпека є основою економічної безпеки держави. 

На рівні ООН (концепція сталого розвитку) стало аксіомою положення, що не 

можна стверджувати про стабільну економічну безпеку, якщо вона досягнута 

екологічно нестійким чином, тобто нераціональним використанням природних 

ресурсів та руйнуванням екосистем. Реальністю став механізм скорочення 

антропогенного навантаження на біосферу шляхом включення екологічних 

витрат у ціну готової продукції. За деякими оцінками, тільки збереження 

біологічного різноманіття забезпечує економічний прибуток від використання 

диких видів рослин і тварин уфармацевтичній та хімічній промисловості, 

сільському та лісовому господарстві до 87 млрд дол. США на рік. Необхідно 

зазначити, що підвищення статусу екологічної безпеки до рівня вищих 

національних пріоритетів базується на реальній тенденції скорочення силових 
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загроз безпеці, що включає життєво важливі економічні, політичні та соціальні 

інтереси держави та її громадян. 

4. Пріоритети збалансованого розвитку 

Основою подальшого розвитку країни визнано європейський вибір, 

відданість України загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи та гарантованої 

демократії, визнання людини, її прав і свобод – найвищою цінністю 

цивілізаційного прогресу. Основною метою здійснюваних в Україні реформ є 

соціальна переорієнтація економічної політики. Визначено стратегічні пріоритети 

сталого розвитку країни.  

В економічній сфері: 

 утвердження механізмів, які мають забезпечити надійні гарантії не лише 

остаточної стабілізації економіки, передумов її прискореного зростання; 

 впровадження науково-технологічних інновацій та опанування 

інноваційного шляху поступу як головного фактора збалансованого економічного 

розвитку; активне здійснення аграрної політики; 

 зміцнення економічних засад для глибокої перебудови соціальної сфери. 

В соціальній сфері: 

підвищення інтелектуального потенціалу нації, всебічний розвиток освіти, 

особливо екологічної; 

 зміни в соціальній сфері для запобігання зубожінню населення — 

реформування системи оплати праці, зменшення безробіття, вдосконалення 

механізмів надання державної соціальної допомоги, запровадження системи 

загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

 поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї; 

 здійснення скоординованих кроків, спрямованих на поліпшення охорони 

здоров'я населення, зниження смертності та збільшення тривалості життя; 

зміцнення позицій середнього класу. 

В екологічній сфері: 

 гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту 

населення й довкілля, зведення до мінімуму негативних впливів наслідків аварій; 
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 поліпшення екологічного стану річок України, зокрема басейну Дніпра, та 

якості питної води; 

 стабілізація й поліпшення екологічного стану в містах і промислових 

центрах Донецько-Придніпровського регіону; 

 будівництво нових і реконструкція діючих комунальних очисних 

каналізаційних споруд; 

 запобігання забрудненню Чорного й Азовського морів і поліпшення 

їхнього екологічного стану; 

 формування збалансованої системи природокористування та екологізація 

промисловості, енергетики, будівництва, сільського господарства, транспорту; 

 збереження біологічної та ландшафтної різноманітності, розвиток 

заповідної справи. 

Передбачається прискорене виведення економіки на траєкторію стійкого 

зростання через глибокі структурні зміни та поглиблення курсу ринкових реформ, 

активну й послідовну соціальну політику. Україна має все необхідне для того, 

щоб такі сподівання стали реальністю.  

Контрольні питання: 

1. Що таке стале споживання? 

2. Основні екологічні проблеми України. 

3. Екологічна складова стратегії сталого розвитку. 

Література:[4;10;11;17;18;26]. 

 

Тема 1.4 Людський розвиток як головний чинник і показник 

суспільного прогресу. 

 

Лекція № 4 

Тема. Людський розвиток як головний чинник і показник суспільного 

прогресу 

Навчальні елементи: тривалість життя, глобальна нерівність, індекс 

бідності населення, рівень життя, частка ВВП, індекс людського розвитку. 
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План лекції: 

1. Поняття людського розвитку, методи його вимірювання.  

2. Здоров’я, тривалість життя і людський розвиток.  

 

1. Поняття людського розвитку, методи його вимірювання.  

Людський розвиток можна характеризувати як такий, що дає людям 

можливості максимально розвивати свій потенціал, задовольняти свої інтереси, 

жити творчо, продуктивно, у гармонії з природою і соціумом. Він спрямований на 

викорінення бідності, економічної та соціальної ізоляції, розвиток охорони 

здоров’я, освіти, культури, самодіяльності людей, дотримання їхніх прав і свобод. 

З іншого боку, людський розвиток підвищує людський потенціал, його 

спроможність до розв’язання глобальних проблем сучасності, переходу до 

сталого розвитку. Подекуди зустрічається ототожнення людського розвитку і 

сталого розвитку під приводом того, що суспільство – то люди, а людський 

розвиток і є сталим розвитком суспільства. Тут губиться суть питання, оскільки 

людський розвиток є лише складовою суспільного розвитку, як і економічний, 

екологічний або соціальний розвиток. Багатогранне призначення людського 

розвитку полягає в тому, що він, крім реалізації якісного життя людей, ще й 

зміцнює людський потенціал як ключову ланку забезпечення сталості у всіх 

напрямах суспільного розвитку, і перш за все – у розвитку соціальному. Оскільки 

людський розвиток безпосередньо торкається проблем економічної та соціальної 

включеності, кваліфікації, умов та оплати праці, соціального захисту, освіти, 

здоров’я, тривалості і якості життя, він тісно пов’язаний із соціальною політикою 

влади, соціальним розвитком держави. А державні видатки на освіту, охорону 

здоров’я, соціальний захист та ін. отримують характер соціальних інвестицій у 

людський капітал, особливо коли вони спрямовуються на розвиток 

самодіяльності людей, підвищення їхньої активності, відповідальної участі у 

розв’язанні проблем загальнодержавного та місцевого характеру, і головне – 

особистих, людських. Людський капітал зростає, використовується ефективніше 

саме за умов залучення громадян, соціальної мобілізації, що сприяє консолідації 
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суспільства. Для вимірювання людського розвитку, моніторингу його динаміки 

розробляється система показників. Уперше багаторівнева система показників 

була розроблена ООН у 1990 році.  

Показник найвищого рівня – індекс людського розвитку (ІЛР), який дає 

узагальнюючу характеристику загального впливу на людський потенціал 

найважливіших соціально–економічних процесів. Він заснований на трьох 

кількісно вимірюваних параметрах життя людини:  

1) рівень життя (дохід);  

2) отримання знань;  

3) тривалість життя. ІЛР розраховується як середньоарифметична величина 

трьох зазначених показників другого рівня.  

Рівень життя вимірюється середнім показником доходу, який 

розраховується як частка ВВП на душу населення (у дол. США за паритетом 

купівельної спроможності). Показник рівня освіти є середньозваженим двох 

складових: писемності дорослого населення (вага – 2/3) та частки учнів і 

студентів у чисельності населення (вага – 1/3). Показником стану здоров’я 

вибрано індекс тривалості життя. Він розраховується як очікувана тривалість 

життя при народженні. Третій рівень включає профільні показники, згруповані у 

відповідні блоки. Більшість із них є кількісними, але деякі не можна виміряти, 

наприклад, дотримання прав людини, демократичних свобод, соціальної рівності. 

Причина – відсутність надійної та співставної інформації. У таких випадках 

користуються даними про ратифікацію відповідних міжнародних угод. Взагалі, 

треба мати на увазі, що ІЛР розраховується не з метою визначення абсолютних 

показників людського розвитку, а лише для ранжування країн на основі 

показників, обчислених за єдиною методикою. Чисельна величина індексу 

знаходиться у межах від 0 до 1.  

Розраховується також індекс бідності населення (ІБН) – окремо для країн, 

що розвиваються (ІБН-1) та для розвинених країн (ІБН-2). Цей показник ілюструє 

не лише рівень відсутності матеріального добробуту, а й відсутність доступу до 

життєво необхідних ресурсів – здоров’я, роботи, освіти, питної води тощо. ІЛР 
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вимірює середній показник досягнень країни без урахування гендерної 

нерівності. Наприклад, дві країни, що мають однаковий середній рівень 

писемності дорослого населення, можуть мати досить суттєві відмінності у цьому 

показнику, взятому окремо для чоловіків і окремо для жінок. Тому в системі ООН 

було введено показники, що враховують нерівність між жінками і чоловіками. 

Індекс розвитку з урахуванням ґендерного фактору (ІРГФ) оцінює нерівність з 

точки зору різної очікуваної тривалості життя, різних рівнів освіти, різних рівнів 

оплати праці. Інший індикатор – показник розширення можливостей жінок 

(ПРМЖ) вимірює нерівність з точки зору представництва жінок у парламенті, на 

державних посадах вищого рівня, а також різниці у заробітній платні. Як бачимо, 

створена ООН багаторівнева система показників людського розвитку охоплює 

практично усі істотні аспекти життя лю Більш ніж удвічі збільшилася кількість 

дітей, охоплених навчанням у початковій та середній школі. Без перебільшення – 

це успіхи, що вражають. Але не менш вражає і прірва економічної та соціальної 

нерівності, що залишається нездоланною.  

Глобальна нерівність у світі не зменшується Інша характеристика 

нерівності у світі – співвідношення між доходами різних соціально-економічних 

груп населення у різних країнах. Наприклад, у США в 2004 році поріг бідності 

домогосподарств, що складалися з одної людини, був визначений у 9 645 доларів. 

Це перевищувало середньодушові доходи у 120 державах. Дохід на душу 

населення найбідніших 20 % населення Японії перевищує аналогічний показник у 

Танзанії у 130 разів. Нерівність у доходах має зворотню сторону – нерівність у 

багатстві. На початок ХХІ століття 2 % населення світу належало більше 

половини багатства домогосподарств усіх країн. У той же час половина жителів 

Землі не мала й 1% багатств. У Північній Америці 6% населення світу володіють 

34% багатств усіх домогосподарств світу. У постсоціалістичних країнах перехід 

від адміністративно-командного управління економікою до ринкової економіки 

спричинив радикальний перерозподіл матеріального багатства. Непрозорі, часто 

шахрайські методи проведення приватизації підприємств колишньої державної 

власності створили умови для народження вузького прошарку дуже багатих 
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приватних власників і відкинули значну частину населення за межу злиденності. 

За таких умов ІЛР багатих людей суттєво перевищує ІЛР бідних. Для визначення 

бідності застосовують різні підходи. Традиційно її найперше пов’язують з 

доходами. Таким чином визначається бідність абсолютна і відносна. Абсолютна 

бідність означає нездатність сім’ї задовольнити основні потреби в одязі, їжі, 

житлі за рахунок поточних доходів. В основі розрахунку лежить визначення 

мінімального переліку основних потреб (прожиткового мінімуму) та обсягу 

ресурсів для їхнього задоволення. У Доповіді з людського розвитку за 2003 рік 

були визначені 6 політичних напрямів «для вивільнення із пасток бідності». 

Скорочено вони зводяться до наступного:  

• інвестування у людський розвиток − харчування, базову освіту, охорону 

здоров’я, водопостачання, санітарні послуги задля формування продуктивної 

робочої сили;  

• підвищення продуктивності праці дрібних сільських виробників;  

• поліпшення базової інфраструктури (порти, дороги, енергопостачання, 

системи, зв’язку);  

• стимулювання підприємництва та диверсифікації економіки;  

• заохочення демократичного управління та прав людини в цілях 

забезпечення соціальної справедливості, підвищення добробуту усього населення, 

ліквідації дискримінації, включно дівчат та жінок;  

• сприяння сталому розвитку довкілля та вдосконалення муніципального 

управління.  

2. Здоров’я, тривалість життя і людський розвиток.  

Тривалість життя, як один з показників, що характеризують людський 

розвиток, є кількісним параметром, який віддзеркалює такі важливі сторони 

людського життя, як здоров’я, тривалість здорового життя, причини нездоров’я, 

рівень смертності, вплив довкілля на здорове життя людини тощо. Індикатор 

смертності може досить влучно характеризувати рівень та спрямованість 

суспільного розвитку щодо задоволення основних потреб людей. А вражаючий 

розкид показників тривалості життя у різних країнах, що коливається у діапазоні 
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між 36 і 79 років у чоловіків та між 34 і 86 років у жінок, яскраво висвітлює 

розмаїття підходів, спрямованості політики та рівня відповідальності 

національних урядів щодо забезпечення права людей на довге і здорове життя. 

Згідно Конституції (статуту) Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

здоров’я визначається як стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччя. Таке широке визначення є цілком придатним, хоча термін 

«благополуччя» важко піддається кількісному вимірюванню. Здоров’я можна 

характеризувати з точки зору здатності людини виконувати певні соціальні 

функції (ролі), пов’язані з економічною чи громадською діяльністю, 

демографічною активністю без загрози своєму здоров’ю. Доросла людина може 

бути водночас працівником у будь-якій сфері, батьком і чоловіком або матір’ю і 

дружиною, виборцем або злочинцем. Йдеться про здоров’я тіла та здоров’я духа. 

Є люди із специфічними потребами – від епізодичного нагляду і підтримуючої 

терапії до постійного інтенсивного лікування. Отже, шкала «здоров’я – 

нездоров’я» має велику кількість не завжди чітко визначених градацій. Здоров’я 

також можна характеризувати як стан організму, за якого усі органи здатні 

нормально виконувати свої функції. Таке формулювання також допускає певну 

невизначеність – стосовно розуміння поняття нормальності. Хоча, якщо виходити 

з поняття норми як встановленої міри, певної середньої величини, то вона може 

вимірюватися кількісними характеристиками, використовуючи низку відповідних 

показників. Тоді нездоров’я, хворобу слід розглядати як порушення нормального 

функціонування організму, його окремих органів. Описуючи хворобу, звертають 

увагу на її причину (етіологію), механізм розвитку (патогенез) та клінічні вияви 

(симптоми). Повертаючись до наведеного вище визначення ВООЗ, слід 

підкреслити, що здоров’я людини являє собою інтегральне поняття, що потребує 

для його характеристики використання параметрів, які відносяться до фізичної, 

психічної та соціальної сутності людини. В цілому ж значимість людського 

здоров’я для соціуму настільки велика, що в державному управлінні давно вже 

виділена окрема функція – охорона здоров’я, виконання якої покладено на 

відповідні державні інституції. А оскільки охорона здоров’я має глобальний 
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характер, у системі ООН була створена Всесвітня організація охорони здоров’я. 

Для характеристики здоров’я використовується чимала кількість показників, які 

групуються за різними ознаками. Якщо йдеться про здоров’я окремої людини, то 

це наявність/відсутність хронічних захворювань, функціонування органів та 

систем, у тому числі імунної, фізичний та психічний розвиток. Кожна з таких 

груп уточнюється, деталізується за допомогою індикаторів – інтегральних (як 

температура тіла, частота пульсацій серця, артеріальний тиск, частота дихання) 

або специфічних. 

Контрольні питання 

1. Способи оптимізації зв’язку між економічним зростанням та людським 

розвитком. 

2. Назвіть сновні елементи концепції людського розвитку.  

3. Методи вимірювання людського розвитку. 

Література: [16;25;23]. 

 

Тема 1.5 Науковий та освітній виміри сталого розвитку суспільства. 

 

Лекція № 5 

Тема. Науковий та освітній виміри сталого розвитку суспільства 

Навчальні елементи: проведення наукових досліджень, освіта для сталого 

розвитку. 

План лекції: 

1. Роль науки та освіти у визначенні засад сталого розвитку.  

2. Зміцнення наукової бази з метою сталого розвитку і нового 

управління.  

3. Вдосконалення довгострокових наукових оцінок і прогнозів.  

 

1. Роль науки та освіти у визначенні засад сталого розвитку. 

Аналіз найбільших екологічних катастроф світу, проведений групою 

висококваліфікованих фахівців з різних країн, показав, що однією з основних 
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причин виникнення кризових явищ, як і в цілому відставання у виконанні 

Програми дій “Порядок денний на XXI століття”, є загальний низький рівень 

екологічної культури і освіченості, а також недостатня увага до розвитку 

фундаментальної екологічної науки в усьому світі. Цей висновок лише 

підтверджує очевидний факт, що уряди і громадськість все ще не поставили на 

рівень найвищих пріоритетів освіту в інтересах екологічно збалансованого 

розвитку, широке розповсюдження екологічного виховання, культури і науки як 

основних компонентів екологічно безпечної поведінки людей. Генеральна 

Асамблея ООН оголосила з 2005 року початок Декади освіти в інтересах 

екологічно збалансованого розвитку, освіті в інтересах сталого розвитку 

належить зайняти чільне місце серед пріоритетів сталого розвитку в XXI столітті.  

Освіта для сталого розвитку (ОСР) і наука стають одним з основних важелів 

сталого розвитку, інструментом збалансованої діяльності людини, удосконалення 

науковотехнічної бази і технологій виробництва та природокористування з 

урахуванням можливостей біосфери та необхідності збереження її параметрів. У 

формування нової парадигми сучасної свідомості і культури, створення системи 

освіти та виховання для гармонійного і сталого суспільного розвитку свій внесок 

мають зробити не лише фахівці-екологи, а представники різних галузей науки, 

різних рівнів і напрямів освіти – економісти, соціологи, культурологи, психологи, 

політологи та ін. Хоча зрозуміло, що ключову роль мають відігравати 

представники тих наукових галузей, які безпосередньо причетні до нагляду за 

функціонуванням біосфери, літосфери, гідросфери, атмосфери тощо. Одним з 

основних завдань науки у сприянні розробці адекватної екологічної політики та 

політики сталого розвитку у межах процесу прийняття управлінських рішень є 

надання повної і об’єктивної інформації. Виконання цього завдання вимагає 

поглиблення наукового розуміння світу, удосконалення довгострокових наукових 

оцінок, посилення наукового потенціалу в усіх країнах світу, задоволення потреб 

наукових установ, що виникають у процесі їхньої роботи. Особливої уваги 

потребує вироблення нових наукових знань у таких галузях як глобальне 

потепління, зміна клімату, наслідки підвищення рівня споживання ресурсів, 
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демографічні тенденції, погіршення стану навколишнього середовища. Зміни в 

цих та інших галузях мають бути врахованими при розробці довгострокових 

стратегій розвитку. Наукова оцінка нинішніх умов і перспектив земної системи 

відіграє важливу роль у визначенні обґрунтованих цілей сталого розвитку, у 

процесі прийняття рішень. Наука повинна давати все більшу віддачу, мати тісну 

взаємодію з суспільством, аби покращити розуміння світу широким загалом. Це 

потребує підвищення наукового потенціалу в усіх без винятку країнах, 

особливо – у країнах, що розвиваються. У цьому плані особливе значення має 

повномасштабна участь вчених країн, що розвиваються, у міжнародних науково-

дослідних програмах щодо глобальних проблем, навколишнього середовища і 

розвитку. Це створює більш рівноправні умови для участі у міжнародних 

переговорах з глобальних екологічних проблем та проблем розвитку.  

2. Зміцнення наукової бази з метою сталого розвитку і нового 

управління.  

Сталий розвиток для визначення довгострокових перспектив, врахування 

наслідків глобальних змін на місцевому, національному, регіональному рівнях 

управління, вимагає залучення найбільш надійних наукових знань. Відповідно до 

результатів наукових досліджень та нових наукових знань процес розвитку 

отримує постійну переоцінку під кутом зору зменшення впливу використання 

ресурсів на земну систему. Але й цього виявляється недостатньо, майбутнє 

уявляється невизначеним, і можуть виникнути непередбачувані обставини. Це 

вимагає більш високого ступеня наукової обґрунтованості, надійності політики 

управління природокористуванням і процесом розвитку. Причому, завжди має 

бути низка науково обґрунтованих альтернатив, аби забезпечити гнучке 

реагування на непередбачувані явища. Надзвичайно важливо при цьому 

забезпечити надійний зв’язок між вченими, представниками адміністрації та 

широкою громадськістю, інтереси якої висловлюються як урядовими, так і 

неурядовими громадськими організаціями. Важливим завданням для всіх країн є 

визначення (за необхідності – у співпраці з міжнародними організаціями) 

досягнутого рівня наукових знань, потреб і пріоритетів щодо наукових 
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досліджень. Для цього потрібне широкомасштабне розширення наукової бази 

перш за все у країнах, що розвиваються, зміцнення їх науково-дослідного 

потенціалу, особливо в галузях, пов’язаних з довкіллям і сталим розвитком. 

Розробка екологічної політики та політики у сфері розвитку мають здійснюватися 

на основі найбільш надійних оцінок і наукових знань, з урахуванням розширення 

міжнародної співпраці, взаємодії між ученими та органами управління з метою 

зміни існуючих структур виробництва і споживання. Існує також потреба в 

отриманні і запровадженні знань щодо можливостей різноманітних спільнот і 

культур у справі досягнення сталого розвитку з урахуванням взаємозв’язків на 

національному та міжнародному рівнях. Значного розширення також потребує 

розвиток зв’язків та співробітництва між ученими шляхом сприяння 

впровадженню програм і заходів у галузі міждисциплінарних досліджень. З 

урахуванням зазначених завдань виникає потреба, щоб у кожній країні були 

створені бази даних у сфері природознавчих і соціальних наук, пов’язаних зі 

сприянням сталому розвитку. Мають бути визначені основні потреби і пріоритети 

в галузі досліджень (в контексті міжнародної наукової діяльності), створені 

належні організаційні механізми на відповідному місцевому, національному, 

субрегіональному та регіональному рівнях, а також у межах системи ООН. Таким 

чином може бути забезпечена більш ґрунтована наукова основа для 

вдосконалення екологічної політики та стратегій у галузі розвитку, узгоджених з 

довгостроковими цілями сталого розвитку.  

3. Вдосконалення довгострокових наукових оцінок і прогнозів.  

Проведення наукових досліджень – лише перший крок, що може зробити 

наука на підтримку сталого розвитку. Дослідження створюють можливість для 

використання їхніх результатів у формуванні наукових оцінок (перевірок) 

нинішнього стану справ і варіантів майбутнього розвитку. Йдеться про 

підтримання біосфери у відповідному здоровому стані та уповільнення темпів 

зменшення біологічної різноманітності. Наукові оцінки і прогнози мають 

здійснюватися і враховуватися у практичній діяльності на усіх рівнях – 

глобальному, регіональному, місцевому. Адже, хоча багато довгострокових 
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екологічних змін мають глобальні масштаби, не менше значення мають зміни на 

національному і місцевому рівнях. Саме на місцевому та національному рівні 

дуже часто діяльність людини спричиняє виникнення і посилення таких 

глобальних загроз як спустелювання земель чи руйнування озонового шару в 

стратосфері. Чимало країн ввели у практику регулярну підготовку доповідей з 

питань навколишнього середовища і розвитку, в яких дають огляд нинішнього 

стану і визначають тенденції на майбутнє. Для того, щоб ці доповіді ефективно 

використовувалися при здійсненні глобальних та регіональних оцінок, вони 

мають бути більш повними, широкими за обсягом і включати результати 

ретельних досліджень нинішніх і майбутніх умов. Тоді вони можуть стати 

основою для обґрунтованих припущень стосовно відповідних можливих заходів 

людства з використанням найбільш досконалих моделей. 

Контрольні питання: 

1. Засади сталого розвитку у науково-освітньому вимірі. 

2.  Назвіть рівні наукової оцінки. 

Література: [4; 6; 9; 16]. 

 

Тема 1.6 Взаємодія національних, групових, приватних інтересів та сталий 

розвиток. 

 

Лекція № 6 

Тема. Взаємодія національних, групових, приватних інтересів та 

сталий розвиток 

Навчальні елементи: глобалізація, протиріччя, інтереси, партнерство, 

соціальні верстви, корпоративізм, громадянське суспільство, неурядові 

організації. 

План лекції: 

1. Розбіжності інтересів у глобалізованому просторі. 

2. Конфлікти між окремими групами інтересів у сучасному світі. 

3. Перспективи подолання конфлікту інтересів. 
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4. Роль громадянського суспільства. 

 

1. Розбіжності інтересів у глобалізованому просторі. 

Глобалізація зводить нанівець будь-які спроби “відсидітися” за 

національними чи регіональними мурами і зберегти сталість розвитку окремих 

регіонів чи країн за рахунок інших, менш благополучних. Вочевидь, розуміння 

цього факту ще не стало визначальним при формуванні політики національними 

елітами. Розподіл у світовій економіці на бідні й заможні країни та регіони 

залишається, і його подолання у найближчий перспективі не проглядається 

досить рельєфно. Скоріше навпаки – процеси, що розвиваються у глобалізованій 

світовій економіці, закріплюють наявний міжнародний розподіл. В усьому світі 

стрімко поширюється так звана “нова економіка”, заснована на сучасних методах 

роботи з інформацією. Це – “економіка знань”, у якій знання стають не лише 

основною продуктивною силою, а й основним предметом праці та продуктом 

виробництва.  

Матеріальна основа засобів виробництва залишається, але у вартості 

продукції переважну частку складають знання, і ця частка весь час зростає. Цей 

процес, на жаль, не скорочує, а розширює прірву між технологічно розвиненими і 

соціально благополучними країнами та аутсайдерами світової економіки, де 

соціально-економічний розвиток невпинно відтворює злиденність. Чому так 

виходить? Схоже, що йдеться про неготовність заможних поділитися з бідними, 

про бажання тих, у кого є новітні знання, найсучасніші технології, гроші, сила, 

політичний вплив, спочатку вирішити свої проблеми, а вже потім – спільні. Як 

результат – соціальна нерівність, протиріччя, напруга у відносинах між людьми, 

країнами, регіонами не зменшуються, протиріччя і ворожнеча з пи-тань володіння 

землями, водою, природними ресурсами, технологіями, деше-вою робочою силою 

не згасають, а загострюються. Як ідейна основа і як жорстка практика, у світі 

утверджується корпоративізм, що являє собою намагання певних економічних та 

соціально-політичних сил об’єднатися з метою створення більш могутнього і 

впливового сукупного ресурсу для досягнення певних групових інтересів. 
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Групові інтереси часто 207 Взаємодія національних, групових, приватних 

інтересів і сталий розвиток беруть гору і стають перешкодою реалізації як 

національних, так і загальнолюдських, загальноцивілізаційних інтересів. 

2. Конфлікти між окремими групами інтересів у сучасному світі. 

Можна виділити кілька силових ліній, за якими розгортається гостра 

економічна та ідейно-політична боротьба, пов’язана з намаганням володіти більш 

вигідними позиціями на світовому глобалізованому ринку. Ця боротьба не згасає, 

а лише отримує нові, менш виразні форми, водночас не втрачаючи запеклості та 

непоступливості, бо в її основі, як і в попередні часи, лежить намагання більш 

сильних отримати додаткові надприбутки за рахунок слабших, зміцнити позиції 

для подальшої експансії.  

Протиріччя між економічно розвиненими країнами та країнами, що 

розвиваються, по суті – це протиріччя між заможними країнами з високим рівнем 

життя та бідними країнами, де переважна частина населення має невиправдано 

низький рівень доходів. Представники країн, що розвиваються, вимагають 

справедливості. Вони вважають, що економічно розвинені країни забезпечили 

високий рівень життя за рахунок дешевих ресурсів (сировина, енергоносії, робоча 

сила), які вони дотепер продовжують імпортувати з недостатньо розвинених 

країн. Тому мова повинна йти не про благодійну допомогу, а про масштабну і 

змістовну допомогу у створенні самодостатньої національної економіки, 

інтегрованої на рівних у глобальні ринки.  

Протиріччя між регіональними мегаринками, що вже склалися чи 

складаються, і які значною мірою впливають на світову економіку та міжнародні 

відносини – північноамериканський ринок, спільний ринок Європейського 

Союзу, ринок азійсько-тихоокеанського регіону, потенційний мегаринок, що 

відокремлюється за участю Китаю, Росії та деяких інших країн. Навіть 

Африканський Союз проголосив намір створити у перспективі спільний 

африканський ринок, а в Азії лунають заклики до створення Азійського союзу.  

Протиріччя між національними державами і транснаціональними 

корпораціями (ТНК), яке має визначальне значення для сучасного світового 
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розвитку. За деякими оцінками, ТНК контролюють до половини світового 

промислового виробництва. Вони, по суті, відірвалися від економічних систем 

країн походження, вийшли за межі національних кордонів, що виявилися надто 

тісними, і стали основними дійовими особами глобалізованого світового ринку. 

Саме дії цих економічних гігантів мають вирішальний вплив на кон’юнктуру 

світових ринків, динаміку курсів національних валют, створення та ліквідацію 

робочих місць. Вони суттєво впливають на соціальноекономічну ситуацію як 

країн походження, так і країн, де розгортається їхня економічна діяльність. 

Економічна могутність ТНК ставить їх поза межами національного контролю. 

Часто вони нав’язують національним урядам такі рішення, які відповідають їх 

інтересам. При визначенні політики щодо інвестицій, торгівлі, промислового чи 

аграрного виробництва, енергетики, рішення на національному чи міжнародному 

рівні приймаються відповідно до інтересів ТНК, а не національних чи 

загальнолюдських інтересів. Часто – всупереч останнім.  

Протиріччя між різними верствами населення, передусім між найманими 

працівниками та роботодавцями, власниками засобів виробництва. Це протиріччя 

має свою історію, включно і криваву історію класової боротьби. Але наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. власники зрозуміли, що їм вигідніше поділитися 

частиною прибутків з працівниками, підвищити рівень їхнього добробуту, 

забезпечити право на освіту, кваліфікацію, роботу. Виявилося, що соціально 

захищений сукупний робітник працює набагато ефективніше, більше заробляє і 

більше приносить прибутку власнику.  

За таких умов, поширення набули ідеї соціального партнерства, співпраці 

замість виснажливої класової боротьби. У середині ХХ століття ці ідеї у різних 

формах були реалізовані у країнах Заходу, що дало змогу значно підвищити 

продуктивність праці і, відповідно, рівень життя переважної більшості населення, 

створити те, що назвали “суспільством споживання” або “суспільством 

загального благоденства”. 

3. Перспективи подолання конфлікту інтересів. 
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Песимістичний сценарій навряд чи стане реальністю ще й з тої причини, що 

колективний розум людства має взяти гору, і розвиток людської цивілізації 

отримає інше спрямування, а саме у напрямі, що відповідатиме засадам сталого 

розвитку. Сталий розвиток за нинішніх умов може бути компромісом між 

зацікавленими групами, що мають різні, часто протилежні інтереси. Компроміс 

стане можливим лише за умов демократизації суспільних відносин як у окремих 

країнах, так і на всесвітньому рівні. За таких умов економічний і політичний 

вплив глобалізованого капіталу може бути врівноважений впливом широкого 

загалу, громадської думки, участю громадян у прийнятті рішень. 

Сталий розвиток за участю людей та їхніх спільнот в усьому світі може 

стати демократичною альтернативою сучасній глобалізації, що проводиться за 

сценарієм ТНК. Демократичне управління можливе лише на засадах соціального 

партнерства – довірливої співпраці між різними верствами населення, узгодження 

їхніх інтересів через пошук компромісних рішень. 

відмова від жорсткої конфронтації у трудових відносинах, ворожнечі та 

антагонізму (за принципом “хто-кого”) стала реальністю внутрішньої і зовнішньої 

політики багатьох країн світу. Результатом цього стала значна участь державної 

влади у підтримці високих життєвих стандартів (перерозподіл через державний 

бюджет на користь працівників значної частки створюваного ВВП), або 

колективно–договірні (змагальні) методи визначення частки доходу, що йде на 

споживання найманими працівниками.  

Цей досвід свідчить, що найгостріші, найконфліктніші питання соціальних 

відносин підлягають регулюванню, узгодженню на засадах компромісів і 

соціального партнерства, коли сторони цих відносин мають бажання та політичну 

волю до вирішення проблем не через загострення конфронтації, а через 

взаєморозуміння і поступки один одному. 

4. Роль громадянського суспільства. 

Терміном “громадянське суспільство” визначають ту частину суспільного 

життя, яка знаходиться за межами державної влади, не підлягає довільному 

втручанню і регулюванню з боку держави. Можна сказати інакше – це сукупність 
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недержавних, невладних організацій, асоціацій, союзів, створених громадянами 

відповідно до їх невід’ємних прав з метою реалізації різноманітних інтересів. 

Отже, структура громадянського суспільства відображає структуру наявних у 

суспільстві інтересів громадян.  

Через громадянське суспільство інтереси різних груп громадян не 

зіштовхуються між собою наче у “броунівському русі”, а структуруються і 

взаємодіють через велику кількість громадських організацій і асоціацій. Завдяки 

цьому окрема людина (наприклад найманий працівник, фермер, споживач, 

роботодавець) відстоює свої інтереси не наодинці з всевладною державою або 

власником, який дає роботу чи продає неякісний товар, а через відповідні 

громадські організації.  

Йдеться про професійні спілки, об’єднання фермерів, спілки споживачів, 

об’єднання роботодавців, які у правовій державі діють на підставі закону і 

можуть мати суттєвий вплив на всі сторони громадського життя і політику 

державної влади. Громадянське суспільство може ефективно впливати на 

ситуацію, коли воно має потужні об’єднання громадян на всіх рівнях – на рівні 

виробничих одиниць, організацій, установ, на місцевому, національному, 

міжнародному рівні.  

Неурядові організації відіграють ключову роль у формуванні і 

впровадженні багатьох демократичних структур. Авторитет цих організацій 

пояснюється тією відповідальною і конструктивною роллю, яку вони виконують 

у суспільстві. Ця роль тісно пов’язана з такою властивою для них рисою як 

незалежність від влади. 

Контрольні питання: 

1. Яку роль відіграє соціальне партнерство у переході до сталого розвитку? 

2. Охарактеризуйте діяльність учасників руху радикального протесту 

противників глобалізації. 

3. Що таке національні інтереси і яким чином вони визначаються? 

Література: [1; 2; 3;21]. 
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Тема 1.7. Україна в контексті переходу на засади сталого розвитку. 

 

Лекція №7 

Тема. Україна в контексті переходу на засади сталого розвитку 

Навчальні елементи: еволюційні зміни, екологічні обмеження, 

альтернативні системи. 

План лекції: 

1. Фактори переходу до сталого розвитку 

2. Особливості переходу на засади сталого розвитку 

 

1. Фактори переходу до сталого розвитку 

Україна офіційно підтримала ряд міжнародних рішень щодо сталого 

розвитку, таких як «Порядок денний на XXI століття» (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), 

Декларація Тисячоліття ООН (2000) (2000 р.), Йоханессбурзька декларація  та 

План реалізації рішень Всесвітнього саміту ООН зі сталого 

розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), «Майбутнє, якого ми прагнемо»  (Ріо-де-

Жанейро, 2012 р.), проте досі не має загальнонаціонального плану практичного 

впровадження ідей сталого розвитку у життя. Важливою причиною такого стану 

речей є відсутність до цього часу затвердженої національної стратегії сталого 

розвитку та плану дій з її реалізації, і навіть концепції, а також відсутність 

імплементації у чинному законодавстві положень міжнародних документів і угод 

у даній сфері. 

За словами В. Трегобчука, необхідність переходу на модель сталого 

розвитку всіх країн світу, в тому числі й України, об’єктивно зумовлена 

демографічним «вибухом», сучасною науково-технічною революцією, а також 

нинішнім кризовим станом земної біосфери, істотним зниженням її 

відновлювальних, відтворювальних і асиміляційних можливостей внаслідок 

надмірних антропотехногенних навантажень на природу. 

Основним критерієм сталого розвитку вважається здатність економічної 

системи на основі збалансованого використання обмежених ресурсів 
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задовольняти продовольчі потреби та соціальні потреби населення протягом 

довгострокового періоду, без позбавлення такої можливості у майбутньому, а 

також здатність зберігати та прирощувати природний потенціал , що є запорукою 

забезпечення перспектив розвитку майбутніх поколінь. 

Усвідомлення нової парадигми розвитку людства, яка ґрунтується на 

раціональному використанні, збереженні та відтворені природних ресурсів, 

призвело до радикальних змін у всіх сферах національного господарства України. 

Як підсумовує Ю. Самойленко, йдеться про складний багатогранний процес, який 

охоплює екологізацію матеріально-технічної бази і екологічно зорієнтовану 

модернізацію загальнонаціонального механізму господарювання, створення 

інституціонально-правової основи сталого екологозрівноваженого 

функціонування соціально-економічної системи .  

Так, Л. Руденко та І. Горленко наголошують, що якщо йдеться про сталий 

розвиток, то слід конкретизувати, якого об’єкта це стосується: держави, 

екосистеми чи її складових (природи, населення, господарства) або території у 

розумінні певної екосистеми. Це лише підтверджує широту застосування 

категорії сталого розвитку 

Модифікація уявлень про традиційну модель господарювання торкнулася 

першочергово аграрної сфери економіки. Т. Глушко та Л. Корсак висловлюють 

таку думку з цього питання, що особливо актуальною стає проблема переходу до 

сталого розвитку у найчутливішій до взаємовпливу економічних та екологічних 

чинників сфері агропромислового виробництва, де природне середовище відіграє 

вирішальне значення і виступає основним чинником якості продукції як гаранта 

здоров’я населення. Погоджуються з цим твердженням і О. Варченко та А. 

Карпенко, констатуючи, що агровиробництво є потужним споживачем природних 

ресурсів, а частка аграрного сектора у забрудненні та деградації довкілля 

становить понад третину загального обсягу деструктивного впливу. Як результат, 

це негативно впливає на довкілля, бо відбувається виснаження природних 

ресурсів внаслідок їхнього екстенсивного використання, а також при застосуванні 

«введених» ресурсів, а саме: отрутохімікатів, мінеральних добрив і генетично 
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модифікованого матеріалу. Тому актуальним стає пошук альтернативних методів 

сільського господарства, які б відповідали вимогам сучасності та були 

орієнтовані на збереження і відновлення природних ресурсів, тобто спрямовані на 

екологозбалансований розвиток.  

Використання альтернативних систем сільського господарства має 

зупинити зростання обсягів відходів та істотно знизити темпи споживання 

первинних природних ресурсів, насамперед невідтворюваних. Головний акцент 

при цьому робиться на збереженні довкілля для майбутніх поколінь, що і 

призводить до зменшення екологічних ризиків і можливих несприятливих 

наслідків для навколишнього середовища.  

Ще одним переконливим фактором необхідності переходу на альтернативні 

методи сільського господарства, як зазначає О. Шубравська, є погіршення 

структури харчування більшості населення України, яка поглиблюється 

споживанням хімічно і біологічно забруднених харчових продуктів. При цьому на 

передній план висувається успішне функціонування агропродовольчої системи 

України, що дозволить значною мірою вирішити проблеми гарантування 

продовольчої безпеки країни, що, в свою чергу, відповідає одному з основних 

критеріїв сталого розвитку, а саме  ̶  задоволення продовольчих потреб населення.  

Під сталістю агропродовольчого виробництва слід розуміти його здатність 

зростати з дотриманням оптимальних пропорцій свого внутрішнього розвитку і 

збалансованості з розвитком взаємодіючих із ним екологічної та соціальної 

систем. Тобто розвиток галузі, за якого забезпечується певний, достатній для 

розширеного відтворення людського та виробничого потенціалу рівень доходів 

товаровиробників, у повному обсязі задовольняються потреби споживачів 

агропродовольчої продукції, а також дотримуються екологічні обмеження у 

здійсненні сільськогосподарської діяльності. При цьому, як зазначає Т. Стройко, 

першочергову увагу слід звернути на проблеми раціонального використання 

сільськогосподарських земель, адже саме аграрне виробництво є сировинним 

базисом агропродовольчої системи країни , з чим варто погодитися. 

2. Особливості переходу на засади сталого розвитку 
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Враховуючи притаманні для України географічні, демографічні, соціально-

еколого-економічні особливості, основними завданнями на перехідний період до 

сталого розвитку країни є: 

‒ розв’язання проблеми бідності як основного соціального завдання; 

‒ раціональне використання ресурсів; 

‒ збалансований розвиток економіки в межах екологічного простору 

країни; 

‒ забезпечення високої якості стану навколишнього природного 

середовища; 

‒ суттєве послаблення наслідків Чорнобильської катастрофи; 

‒ досягнення демографічної стабільності; 

‒ сприяння становленню громадянського суспільства. 

Отже, еволюційні зміни в сучасній політиці провідних держав світу 

зумовили нове наукове бачення досягнення цілей суспільно-економічного 

розвитку на основі збалансованого використання обмежених ресурсів для 

задоволення потреб довгострокового характеру. Зважаючи на об’єктивні чинники 

необхідності переходу на принципи сталого розвитку в Україні, сформульовані 

основні завдання, які покликані нівелювати існуючий дисбаланс між економічним 

зростанням, соціальним розвитком та збереженням довкілля.  

Контрольні питання: 

1. На чому ґрунтується стратегічне бачення сталого розвитку України? 

2. Назвіть національні цілі сталого розвитку України. 

Література: [1; 2; 3;13;27]. 
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Змістовий модуль 2. 

Нормативно-правові основи екологічної політики 

 

Тема 2.1 Основні положення і пріоритети екологічної політики в Україні. 

Екологічне прогнозування та його форми. Екологічні програми 

 

Лекція №8 

Тема. Основні положення і пріоритети екологічної політики в Україні. 

Екологічне прогнозування та його форми. Екологічні програми 

Навчальні елементи: екологічна політика, стратегічні плани, екологічна 

експертиза, глобальне прогнозування, екологічне планування, екологічні 

програми. 

План лекції: 

1. Основні положення і пріоритети екологічної політики в Україні.  

2. Екологічне прогнозування та його форми.  

3. Екологічні програми 

 

1. Основні положення і пріоритети екологічної політики в Україні.  

Екологічна політика, програми і стратегічні плани дій – усе це атрибутика 

системного екологічного управління і, зокрема, результати стратегічного 

екологічного планування як однієї з головних функцій системного екологічного 

управління. В Україні національну екологічну політику визначено в "Основних 

напрямах державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", затверджених 

постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 p. № 188/98-BP. Основні 

розділи цього документа такі: 

· пріоритети охорони навколишнього природного середовиша і 

раціонального використання природних ресурсів; 

· стратегія і тактика гармонійного розвитку виробничого та 

природоресурсного потенціалу в галузевому представленні; 
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· заходи щодо збалансованого використання і відновлення природних 

ресурсів; 

· етапи реалізації основних напрямів державної екологічної політики; 

· механізм реалізації основних напрямів державної екологічної політики 

України (організаційний, правовий, економічний, регіональний); 

· екологічна експертиза; 

· міжнародне співробітництво тощо. 

На час затвердження державної екологічної політики Верховною Радою для 

України це був важливий крок у формуванні нового екологічного світогляду і 

плану дій. Нині цю прийняту політику слід зробити справді екологічною, тобто 

гармонізувати з європейською екологічною політикою і регламентом з 

екологічного управління, міжнародними стандартами серії ISO 14000. 

Для багатьох країн Європи відправним пунктом на шляху становлення 

національної екологічної політики стала Стокгольмська конференція ООН з 

навколишнього природного середовища (1972). Огляд тенденцій екологічної 

політики європейських країн у першій чверті XXI ст. свідчить про драматичну 

еволюцію суспільних поглядів на значення навколишнього природного 

середовища як першооснови економічно-соціального розвитку. 

Найкраще це можна простежити, розглядаючи еволюцію екологічної 

нормативної бази в Європі, одним із ключових елементів якої, крім директив, є 

екологічні плани дій Європейського союзу (ЄС). Перший екологічний план дій 

ЄС було прийнято в 1973 p., одразу після конференції в Стокгольмі. Він був 

спрямований на досягнення обмежених екологічних цілей, а саме на: 

запобігання та зменшення, де можливо, шкідливого впливу забруднень на 

довкілля; 

заохочення екологічно обгрунтованого менеджменту, припинення 

виснажливої експлуатації природних ресурсів і порушення екологічної рівноваги; 

поліпшення умов життя людей через поліпшення екологічного стану 

навколишнього природного середовища; 

інтегрування екологічних чинників у містобудування та землекористування; 
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розробку механізмів вирішення екологічних проблем із найменшими 

економічними й соціальними витратами.  

основні завдання, які покликані нівелювати існуючий дисбаланс між 

економічним зростанням, соціальним розвитком та збереженням довкілля.  

2. Екологічне прогнозування та його форми.  

Це окремий вид діяльності як функція управління, який полягає в отриманні 

науково обґрунтованих варіантів розвитку стану навколишнього середовища та 

здоров'я населення, природно-ресурсного потенціалу, ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, індикаторів 

збалансованого розвитку. Розрізняють такі види екологічного прогнозування: 

– глобальне прогнозування – проводиться для земної кулі в цілому, 

найвідомішими є футуристичні прогнози розвитку людства (довгострокові 

прогнози майбутнього), які здійснюються під егідою Римського клубу; 

– державне прогнозування – проводиться спеціально уповноваженими 

державними органами разом з відповідними науковими установами, що 

забезпечують організацію короткострокового і довгострокового прогнозування 

змін навколишнього природного середовища, які повинні враховуватися при 

розробці і виконанні програм економічного та соціального розвитку; 

– регіональне і локальне прогнозування – здійснюються на місцевих рівнях, 

переважно на низовій адміністративно-територіальній ієрархії; 

– проблемне і спеціальне прогнозування стосуються дослідження 

територіально чи проблемно вузьких питань розвитку охорони природи. 

Під екологічним плануванням розуміють наукову обґрунтованість варіантів 

подальшого використання, охорони і відтворення природних ресурсів, розвитку і 

формування природних екосистем тощо. Воно реалізується шляхом складання 

екологічних програм розвитку, які можуть мати міждержавне, державне, 

регіональне і місцеве призначення. Розробляються також плани з попередження 

несприятливих надзвичайних природних і техногенних ситуацій, заходи щодо 

забезпечення екологічної безпеки територій. 
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Екологічне планування має видово-компонентні характеристики. Можна 

назвати такі його форми: 

– національне – може бути як інтегральним, так і компонентним; 

– галузеве (відомче) – проводиться на рівні галузей економіки і її секторів; 

– регіональне – може, як і національне, інтегрувати всі аспекти розвитку 

господарства й використання природно-ресурсного потенціалу, а може 

виконуватися за окремими компонентами середовища. Прикладами можуть бути 

плани екологічного переозброєння підприємств окремих галузей, регіональні 

схеми раціонального використання земельних (водних, лісових та ін.) ресурсів; 

– компонентне – проводиться за складовими природного середовища. 

3. Екологічні програми 

Програма є комплексом дій, спрямованих на реалізацію мети, визначається 

за складом виконавців, рівнем витрат ресурсів. Найчастіше програмні заходи 

щодо тривалості не укладаються у рамки планування. Як й прогноз, вони мають 

чітко виражену проблемну постановку, обумовлену категорією мети. Це 

очікуваний стан систем, що обов‘язково припускає досягнення заздалегідь 

визначеного результату. 

При визначенні програмних цілей враховуються реальні можливості їх 

виконання, наявні ресурси. 

Загальними рисами програм є: 

– спрямованість на мету, кінцевий результат; 

– підпорядкування всіх заходів і дій у рамках програми кінцевій меті, 

результатові; 

– наявність у програмі системи показників не тільки кількісного, але й 

якісного характеру; 

– об‘єднання під загальним керівництвом і керуванням усіх організацій, 

виконавців незалежно від відомчої і територіальної приналежності, від початку і 

до закінчення робіт; 

– чіткий розподіл прав, обов‘язків і відповідальності між усіма 

організаціями-виконавцями за результат кінцевий і результати проміжні; 
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– чітка координація і погодження функцій організацій; 

– гнучка система керування, що відповідає особливостям програм, 

максимальне наближення до виконавців (Глівенко, Соколов, Теліженко). 

Екологічні програми, як і прогнози, можуть бути комплексними (охоплюють 

сукупність усіх екологічних аспектів) абокомпонентними (розв‘язують 

природозахисні питання окремих середовищ або їх елементів); національними (на 

рівні країни), регіональними і локальними, проблемними (для окремих 

географічних об‘єктів) і спеціальними (екологічні аспекти технологій, продукції, 

товарів та ін.), а також галузевими (розглядають розв‘язання екологічних питань у 

межах окремого відомства). Переважно екологічні програми мають міжгалузевий, 

міжвідомчий, а часто і позарегіональний (незалежно від адміністративно-

територіальних одиниць) характер, оскільки кордони природних комплексів, як 

правило, не збігаються з державно встановленими межами. 

Як уже підкреслювалося досі, у нашій країні переважає програмний (а не 

прогнозний) підхід до розв‘язання питань екологічного характеру. Прогнозні 

елементи наявні лише в деяких програмах (наприклад, питання енерго- і 

ресурсозбереження, впровадження нетрадиційних джерел енергії у рамках 

Національної енергетичної програми України). Загалом усі екологічні програми 

часто не відповідають навіть вимогам створення самих екологічних програм (а не 

тільки їх прогнозній частині). Вони у найкращому варіанті мають 

концептуальний характер, тобто визначають лише загальні науково-обґрунтовані 

тенденції, стратегію розв‘язання екологічних проблем у країні та регіонах. У 

найгіршому варіанті вони мають декларативний, “заявочний” характер, тобто 

визначають лише головні проблеми і необхідність їх розв‘язання. У подібних 

програмах, як правило, нема конкретних показників і параметрів усунення 

негативного впливу на середовище (завдання зменшити конкретний обсяг 

конкретно визначених забруднювальних речовин у межах окресленого ареалу та 

ін.); не визначені строки виконання, не поділені функції і відповідальність між 

організаціями за виконання заходів, навіть конкретні заходи не визначені; не 

вказані джерела і обсяги фінансування природоохоронних заходів. 
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На національному рівні у ролі Державної програми охорони довкілля в 

Україні виступає відповідна постанова Верховної Ради (1998), основні положення 

якої подані на початку розділу. Окремі екологічні аспекти розглядаються у 

галузевих програмах розвитку і розміщення. На рівні регіонів, міст також 

виробляються програми природоохоронного характеру, які треба 

удосконалювати. У деяких регіонах вироблені спеціальні програми на 

розв‘язання найактуальніших для них екологічних питань. Деякі дослідження 

виконуються у рамкам міжнародних екологічних програм. 

Для України характерний, так би мовити, підготовчий етап наступного 

розвитку справді науково обґрунтованого прогнозування і програмування у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

природовикористання і екологічної безпеки. На думку Г. Білявського, в Україні 

останніми роками стихійно формується система теоретичних і практичних засад 

гармонійного розвитку, яку найближчим часом доведеться систематизувати, 

допрацювати, узгодити, затвердити і втілити на загальнодержавному рівні. Він 

відзначає значний внесок у поповнення і поглиблення знань, пов‘язаних з 

розв‘язанням екологічних проблем, таких наукових напрямків і вчених: 

– теоретико-методологічні напрацювання С. Подолинського, М. Руденка, Л. 

Руденка, Л. Мельника, Д. Гродзинського, Р. Зайця, І. Швебса, В. Межжеріна, М. 

Дробнохода та ін.; 

– ресурсно-економічні – В. Шевчука, Л. Мельника, Б. Данилишина; 

– географічні – Л. Руденка, О. Топчієва та ін.; 

– регіонально-економічні – Р. Зайця, А. Шапари, В. Бокова, Ю. Голіка та ін.; 

– філософсько-теоретичні – М. Кисельова, Г. Швебса, В. Межжеріна, М. 

Голубця, В. Крисаченка та ін.; 

– навчально-теоретична екологічна база – Г. Білявського, Л. Мельника, В. 

Бровдія, В. Бокова, О. Адаменка, Г. Рудька, І. Горбаньова, Ф.Стольберга та ін. 

Державна екологічна програма у сфері прогнозування, програмування і 

планування передбачає: 
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– створення системи місцевих, регіональних та загальнодержавних 

екологічних програм; 

– вироблення і впровадження програм екологічної освіти, виховання і 

екоінформації; 

– вироблення і реалізація комплексних програм екологічного характеру в 

промисловості, екологічної безпеки в енергетиці та ядерній галузі, сільському 

господарстві, транспорті, житлово-комунальному господарстві, використання і 

утилізації промислових відходів; створення державної системи моніторингу, 

формування єдиної системи запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним 

ситуаціям; використання земельних ресурсів, раціонального використання та 

відновлення водних ресурсів та екосистем, використання корисних копалин, 

охорони атмосферного повітря, збереження ресурсів рослинного світу, заповідної 

справи і збереження біорізноманіття, використання рекреаційних ресурсів; 

– на регіональному рівні – вироблення програм впровадження 

природоохоронних заходів, визначення та реалізації інвестиційної політики; 

– на місцевому рівні – вироблення місцевих екологічних програм, проектів; 

– для екологічно кризових регіонів (Донецько-Придніпровський, Азово-

Чорноморський, Полісся) у складі державних програм економічного і соціального 

розвитку регіонів розроблення відповідних екологічних розділів; 

– участь у міжнародних програмах ліквідації наслідків Чорнобильської 

аварії, регіональних природоохоронних заходах на Чорному і Азовському морях, 

Дніпрі, Дунаї, Карпатах, Донбасі. 

Найважливішим елементом визначеної системи планування 

природозахисних заходів є програми регіонального рівня – територіальні 

комплексні програми охорони навколишнього природного середовища 

(ТКПОНПС) і програми місцевого рівня – проекти охорони навколишнього 

природного середовища (ПОНПС). І програми, і проекти за функціональним 

призначенням поділяються на чотири групи: 

– проекти, спрямовані на охорону природи безпосередньо; 
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– проекти не природоохоронних функцій, спрямовані на перетворення 

середовища; 

– дослідження, спрямовані на поліпшення стану навколишнього 

середовища; 

– проекти особливого призначення. 

Територіальні комплексні програми і проекти (схеми) найчастіше 

виробляються для відносно великих територій різного рівня освоєння і 

призначення, де кардинально змінюється господарська діяльність. Також 

природозахисні проекти виробляються для безпосередньо природоохоронних 

заходів – будівництва очисних споруд, сміттєспалювальних заводів, організації 

майданчиків заховання відходів, рекультивації земель та ін. Територіальні 

природоохоронні програми і проекти – це передпланові, передпроектні 

дослідження, що повинні враховувати і можливість аварійних ситуацій. 

Контрольні питання: 

1. В якому документі сформульовані  основні положення і пріоритети 

екологічної політики в Україні. 

2. Назвіть основні пріоритети охорони довкілля. 

3. Класифікуйте екологічні прогнози у часовому просторі. 

Література: [4;24;22;26]. 

  

Тема 2.2 Національна і глобальна екологічна політика. 

 

Лекція №9 

Тема. Національна і глобальна екологічна політика 

Навчальні елементи: Декларація про державний суверенітет України, 

екологічна безпека, раціональне використання природних ресурсів. 

План лекції: 

1. Екологічна політика в Україні. 

2. Основи глобальної екологічної політики 
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1. Екологічна політика в Україні.  

Збереження природи, забезпечення екологічної безпеки є функцією 

екологічного права, яке формується на принципах державної екологічної 

політики (гр. політике – державна діяльність). Це система заходів, пов'язаних із 

запобіганням негативним впливам суспільства на природу. 

Завдання екополітики - таке задоволення зростаючих потреб населення в 

об'єктах довкілля, щоб його структура, якість і сталість процесів, функцій не 

погіршувалися і відповідали потребам людей. 

Основні принципи екологічної політики нашої держави сформовані в 

Декларації про державний суверенітет України (10.07.1990 р.). Згідно з сьомим 

розділом "Екологічна безпека" цього документа наша держава самостійно 

встановлює порядок організації охорони природи та порядок використання 

природних ресурсів на своїй території, має свою комісію з радіаційного захисту 

населення та екологічної безпеки. 

Держава, або її представницькі органи – міністерства, комітети може 

заборонити будівництво та припинити функціонування будь-яких підприємств, 

установ та інших об'єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці; дбає про 

екологічну безпеку громадян, про генофонд народу, його молоде покоління. 

Конституція України проголошує як одне з важливих повноважень 

Верховної Ради України – дбати про охорону довкілля, визначати екологічну 

політику держави, яку реалізує Кабінет Міністрів України. Суттєвим елементом 

екологічної політики є екологічне навчання та виховання. Це відображено в 

Конституції України, положення якої є нормами прямої дії (ст. 8) і складають 

основу природоохоронного законодавства нашої держави, та в Законі України 

"Про охорону навколишнього природного середовища". В преамбулі цього закону 

визначено, що Україна здійснює екологічну політику, спрямовану на збереження 

безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, 

захист життя і здоров'я населення від негативного впливу довкілля, досягнення 

гармонійної взаємодії суспільства і природи. 
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Одна з важливих складових екологічної політики – охорона природи, 

окремих її об'єктів, раціональне використання природних ресурсів. Цьому слугує 

державний стандарт ДСТУІБО 14004-97, який визначає зміст екологічної 

політики на місцевому та об'єктовому рівні, тобто на кожному підприємстві. 

Кінець XX ст. вніс дві головні зміни у правові норми як кожної країни 

зокрема, так і в міжнародне право в цілому. Спочатку право людини, а слідом за 

цим і якість природного середовища були визнані фундаментальними цінностями 

суспільства, бо людина не може бути відокремлена від природи. Поступово було 

сформульовано поняття права людини на безпечне природне середовище, чим 

було визначено коло її екологічних прав. В останні роки міжнародна громадська 

свідомість остаточно затвердилася в необхідності визнання пріоритетності прав 

людини на здорове і гармонійне природне середовище, сформулювавши основи 

глобальної екологічної політики. 

2. Основи глобальної екологічної політики 

Права людини, пов'язані з якістю оточуючого середовища, його 

екологічними характеристиками, закріплюють міжнародні договори і конвенції. 

Це стверджує Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1948 р. В 1966 р. прийнятий Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права людини. Проте, на жаль, прямо екологічні 

права в цих та інших документах обумовлені не були. І тільки в 1972 р. вперше на 

міжнародному рівні було визнано право людини на "сприятливі умови життя в 

навколишньому середовищі, якість якого дозволяє вести гідне і процвітаюче 

життя". Це було закріплено в першій статті Декларації Стокгольмскої 

конференції ООН із проблем навколишнього середовища. 

Згодом право людини на сприятливе навколишнє середовище  закріплено 

багатьма міжнародними правовими актами: Заключним актом Наради з питань 

безпеки і співробітництва в Європі (1975 ), Конвенцією про заборону військового 

та іншого впливу на природне середовище (1976), Конвенцією про транскордонне 

забруднення повітряного басейну (1979), Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
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"Про історичну відповідальність держав за збереження природи Землі для 

теперішнього і майбутніх поколінь" (1981). 

Ці та інші документи підвели світове співтовариство лише в 1992 році до 

закріплення основного принципу про право кожної людини на безпечне для 

здоров'я і життя природне середовище. Цьому слугує Програма дій на ХХ1 

століття – матеріали всесвітнього екологічного форуму в Ріо-де-Жанейро та 

матеріали всесвітнього саміту з екологічних проблем всієї спільноти, який 

відбувся в Йоганнесбурзі у 2002 р. 

У заключному документі форуму в Ріо-де-Жанейро – Декларації про стан 

довкілля і сталий розвиток були сформульовані основні положення глобальної 

екологічної політики: люди мають право на здорове довкілля та життя в гармонії 

з природою; сучасний розвиток не повинен відбуватися на шкоду майбутніх 

поколінь; кожна держава має суверенне право на розробку власних ресурсів, але 

без збитків довкіллю; сталий розвиток тісно пов'язаний із збереженням 

природного середовища; викоренення нерівності між людьми, суспільством та 

природою; залежність здоров'я кожної людини від стану довкілля; держави 

повинні розробити програми національних дій для відновлення лісів, зменшення 

площ пустель, збереження біорізноманіття. Втілення цих положень сприятиме 

сталому розвитку, тобто гармонійному співіснуванню суспільства і природи, коли 

темпи економічного розвитку повинні бути нижчими за швидкість відновлюваних 

процесів у біосфері, або в крайньому разі співпадати, але не перевищувати їх. 

Світова спільнота зрозуміла, що екологічна безпека кожної окремої 

держави можлива тільки при спільних діях всіх держав світу. Тому важлива 

екологічна глобалізація дій для подолання екологічних кризових явищ, 

збереження біосфери і земної цивілізації. 

Україна, як суб'єкт міжнародного права, керуючись пріоритетами 

Міжнародних договорів, повинна дотримувати екологічних прав громадян. Це 

виявляється у підписанні та ратифікації важливих документів в галузі збереження 

природи, її біорізноманіття, прав людини на безпечне довкілля, а головне - 

виконання їх положень. Це, зокрема, Кіотська угода з подолання парникового 
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ефекту, Віденська та Монреальська конвенції, спрямовані проти процесів 

руйнування озоносфери, Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, 

Оргуська конвенція (1998 р.) про доступ до інформації екологічного змісту, 

участь громадськості у процесах прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля, Картахенський протокол (2000) про біобезпеку. 

Завдяки цим та багатьом іншим документам Україна приєдналася до 

світової спільноти із збереження біосфери і цивілізації й бере активну участь у 

міжнародному співробітництві в галузі дій з охорони природи.  

Контрольні питання: 

1. Що таке екологічна політика? 

2. Які законодавчі документи визначають зміст екологічної політики? 

3. Охарактеризуйте основні принципи екологічної політики?  

4. Охарактеризуйте основні документи, ратифіковані Україною, які 

відображають питання глобальної екологічної політики. 

5. Яке значення має Рамсарська угода для організації природно-заповідних 

територій? 

Література: [4; 11; 22; 24]. 

 

Тема 2.3 Світові й регіональні екологічні організації  

 

Лекція №10 

Тема. Світові й регіональні екологічні організації 

Навчальні елементи: EDNES, CSD, DPCSD, ECOSOS, WWF. 

План лекції: 

1. Міжнародні екологічні організації 

2. Всеукраїнські екологічні організації 

3. Регіональні екологічні організації 

 

1. Міжнародні екологічні організації  

Скорочення міжнародних організацій, що найбільше вживаються:  
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EDNES – Міжнародна асоціація "Мережа баз даних про Землю для освіти і 

наукових обмінів."  

CSD – комісія ООН із збалансованого розвитку.  

 DPCSD – департамент ООН з координації політики і збалансованого 

розвитку.  

ECOSOS – економічна і соціальна Рада ООН (Фонд глобального 

екоспівробітництва).  

WWF – всесвітній фонд охорони дикої природи.  

FAO – Всесвітня продовольча і сільськогосподарська організація.  

NGOS – недержавна організація.  

UNCED – конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку.  

UNDP – програма розвитку ООН.  

UNEP – програма ООН з навколишнього середовища.  

WMO – Всесвітня метеорологічна організація.  

ГЕРА – Програма “Глобальна Еко-Реформа”.  

Деякі міжнародні і національні організації, що працюють у області екології 

та охорони навколишнього природного середовища.  

ЮНКУР – Комісія ООН зі збалансованого розвитку (провела організаційну 

сесію 24-26 лютого 1993 р. в Нью-Йорку). Була створена як розвиток рішень 

Конференції ООН із навколишнього середовища і розвитку (КОСР). Перша сесія 

була в червні 1993 р. Перший голова комісії – посол Малайзії пан Разалі Ісмаїл. 

Це за його пропозицією створений міжурядовий орган, здатний стежити за 

виконанням рішень прийнятих в Ріо. Генеральним секретарем ООН затверджений 

"Тематичний план довготривалої програми робіт ЮНКУР".  

Відомі ще і такі міжнародні природоохоронні організації:  

 −European Umbrella Organisation for Geographic Information  

−Global Spatial Data Infrastructure Organisation  

−INSPIRE: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe  

−ISO/TC 211 workgroup on Geographic information/Geomatics  

−MATPA Fund/Programme International Nature Management  
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−National Geospatial Data Framework Archive  

−Агентство з проблем природних ресурсів (США)  

−Агентство з раціонального використання енергії та екології “АРЕНА-

ЕКО”  

−Агентство збереження навколишнього середовища (США) 

 −Агентство із поліпшення якості довкілля (США)  

−Агентство охорони навколишнього середовища (США)  

−Американський географічний союз  

−Бюро щодо організації зон відпочинку (США)  

−Всесвітня організація з туризму  

−Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)  

−Всесвітня продовольча програма  

−ГЕФ – глобальна екологічна фундація  

−Європейська економічна комісія  

−Інститут дослідження збалансованого розвитку  

−Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням  

−Міжнародна екологічна громадська організація „Greenpeace”  

−Міжнародна морська організація  

−Міжнародний центр генної інженерії і біотехнології (Тріест, Італія) 

 −ЮНЕСКО – ООН з питань освіти, науки і культури  

−ЮНІСЕФ – дитячий фонд ООН  

−UNFPA – фонд ООН для діяльності в галузі народонаселення  

2. Всеукраїнські екологічні організації 

Перелік Всеукраїнських громадських екологічних організацій:  

−Асоціація “Наш дім”  

−“Голос Природи"  

−“Екологія. Право. Людина”  

−ВЕГО “МАМА-86”  

−ВГО “Асоціація агроекологів України”  

−Всеукраїнська громадська організація “Чиста хвиля”  
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−Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ)  

−Всеукраїнська еколого-журналістська асоціація “ВЕЖА” 4  

−Всеукраїнська молодіжна екологічна ліга  

−Всеукраїнський комітет підтримки Програми Організації Об'єднаних 

Націй з навколишнього середовища (УкрЮНЕПком)  

−Громадське об'єднання “Людина на Землі”  

−Дитяче екологічне об'єднання “Пролісок”  

−Екологічний молодіжний центр “Юніеко”  

−Інститут екології людини  

−Інформаційно-видавничий центр “Зелене досьє”  

−Комітет порятунку Дніпра і малих рік  

−Ліга діячів заповідної справи  

−Міжнародна асоціація із боротьби з шумом (МНПО)  

−Міжнародна асоціація метеорології і фізики атмосфери (МНПО).  

−Міжнародна комісія національних парків. 

 −Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів  

−Національний екологічний центр України  

−Національний молодіжний центр “Екологічні ініціативи”  

−Партія зелених України  

−Товариство охорони та вивчення птахів України 

 −Українська екологічна асоціація “Зелений світ”  

−Українська молодіжна екологічна ліга  

−Українська спілка сільського “зеленого” туризму  

−Українське ботанічне товариство  

−Українське географічне товариство  

−Українське товариство захисту тварин  

−Українське товариство збалансованого розвитку  

−Українське товариство мисливців і рибалок  

−Українське товариство охорони природи  

−Українське товариство охорони птахів (УТОП)  
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3. Регіональні екологічні організації 

Перелік деяких регіональних громадських екологічних організацій:  

−ВОЕА “Зелений світ Поділля”  

−ГЕО “Зелений всесвіт”  

−ГО “Друзі Дністра”  

−Екологічний клуб “Край” 

 −Екологічний фонд Придніпров'я  

−Запорізький громадський екологічний комітет “Чисте повітря”  

−Західноукраїнський благочинний фонд екологічної та 

туристичнопросвітницької інформації  

−Карпатський екологічний клуб “Рутенія”  

−Київський еколого-культурний центр  

−Молодіжна екологічна ліга Придніпров'я  

−Придніпровський науково-технічний та інформаційний центр чистих 

виробництв  

−Регіональний осередок сільського зеленого туризму “Подолянка”  

−Товариство Подільських природодослідників та природолюбів  

−Фонд захисту та відродження дикої природи ім. проф. І.І. Пузанова 

“Природна Спадщина”  

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте основні цілі екологічного співробітництва. 

2. Взаємозвязок на міжнародному рівні в екологічному контексті стратегії 

сталого розвитку. Назвіть організації, що є лідерами у світовій екоспівпраці.  

Література: [4;6;11;15;16;21;22]. 

 

Тема 2.4 Громадські екологічні рухи 

 

Лекція №11 

Тема. Громадські екологічні рухи 

Навчальні елементи: екологічна етика, екологічний рух, ЮНЕСКО. 
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План лекції: 

1. Історія екологічних рухів 

2. Всеукраїнський екологічний рух 

 

1. Історія екологічних рухів 

Діяльність екологічних рухів та громадських організацій вимагає від 

суспільної свідомості перенести гуманне ставлення на все навколишнє 

середовище, яке починає сприйматися як живе, наділена суб'єктністю, душею, 

рідною людині та заслуговує на людське ставлення. Саме їх активна участь 

виступає головною силою у ствердженні основних принципів екологічної етики у 

життєдіяльності суспільства. 

Початок діяльності екологічних рухів пов'язують з іменем морського 

біолога Рейчел Карлсон, яка у книзі "Мовчазна весна" (1962) звернула увагу на 

негативні наслідки людської діяльності. Вже в 1988 р. створюються різноманітні 

товариства з екологічної етики − "Fondazione Lanza" в Італії − Центр екологічної 

філософії, які акцентували увагу на пошуках відповіді на зміни, які відбуваються 

у суспільному розвитку внаслідок прогресу науки, техніки та технологій. 

Були проведені міжнародні конференції, що піднімали та активізували 

проблеми екологічної етики "Права нелюдської природи" (1974), "Гуманістична й 

екологічна свідомість" (1980), "Екологічна етика і Сонячна система" (1985). 

На початку 1990-х років в різних країнах світу починають видаватися 

журнали, присвячені актуальним питанням екологічної етики: "Екологічна етика" 

(США), "Екологічні цінності" (Великобританія), "Сурмач" (Канада), "Екологія й 

етика" (Німеччина), "Екофілософія", "Глибинний екологіст", "Журнал екологічної 

й сільськогосподарської етики", "Між видами", "Етика і тварини", "Етика і 

навколишнє середовище" (США). 

Підвищується авторитет і роль різноманітних партій “зелених”. Багато 

також позапартійних організацій. Найбільш відома з них організація Грінпіс, 

створена у Ванкувері у 1971 р. (з 1979 р. її штаб-квартира знаходиться в 
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Амстердамі). Популярна прямими (часто нетрадиційними та екстремальними) 

екологічними акціями. 

2. Всеукраїнський екологічний рух 

На теренах України діє величезна кількість громадських організацій та 

рухів, серед них Всеукраїнська екологічна ліга, "Зелений світ", "Екоправо", 

Українське товариство охорони природи, "Голос природи", Всеукраїнська 

екологічна громадська організація "Мама-86", Всеукраїнський комітет підтримки 

Програми Організації Об'єднаних націй з навколишнього середовища 

(УкрЮНЕПком) і багато інших, що проводять значну роботу з втілення ідей та 

принципів екологічної етики в життєдіяльність сучасного суспільства та 

формування нової форми екологічної свідомості шляхом конференцій, з'їздів, 

семінарів, фестивалів, природоохоронних акцій та ін. 

Найпотужнішою громадською організацією є Всеукраїнська екологічна 

ліга, до складу якої входять 22 організації, що вносить сутнісний вклад у 

поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового 

екологоорієнтованого світогляду та підвищення рівня екологічної освіти та 

культури у суспільстві. 

Заслуговує на увагу проект політичного документа "Екологічна етика", що 

розроблений у 2006 р. експертною групою Комісії ЮНЕСКО з етики наукового 

знання і технології. Так, як це єдина організація якій доручена робота з етичною 

проблематикою, адже ЮНЕСКО розглядає етику в якості одного із головних 

пріоритетів: розробляючи нормативні документи з біоетики, етики вчених, етики 

космосу, етики використання і збереження навколишнього середовища, 

глобальною зміною клімату і б. і. 

У документі ЮНЕСКО "Екологічна етика" наголошується на двох типах 

принципів: загальні − повага до всіх форм життя (стверджує цінність самої по 

собі, безвідносно до людини та її інтересів); біорізноманіття (цінність 

біорізноманіття та збереження); підтримка стійкості біосфери (є важливішим аніж 

збереження індивідуального життя, виду або екосистеми), екологічна 

справедливість (рівне розподілення між людьми права на екологічну безпеку та 
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відповідальність кожного за її збереження); завбачуваності (бере до уваги 

можливі варіанти розвитку та засоби їх зменшення й упередження); загальної 

гідності природних ресурсів (Земля як цілісність, де всі несуть рівноцінну 

відповідальність за природні ресурси і навколишнє середовище) та практичні: 

права майбутніх поколінь (прояв турботи про майбутні покоління людей, так і 

інших живих істот); розділена відповідальність (відповідальність кожного за 

всезагальні природні ресурси); презумція небезпеки (є вимогою, щодо дії та її 

безпечних наслідків для навколишнього середовища); скорочення і конвергенція 

(введення обмежень на обсяги шкідливих речовин в атмосферу). 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняття «зелені» у контексті громадський рух. 

2. Основні завдання громадських екологічних рухів. 

Література: [6;13;19]. 

 

Тема 2.5 Екологічний імператив розвитку 

 

Лекція №12 

Тема. Екологічний імператив розвитку 

Навчальні елементи: глобалізація, протиріччя, інтереси, партнерство, 

соціальні верстви, корпоративізм, громадянське суспільство, неурядові 

організації. 

План лекції: 

1. Поняття про екологічний імператив. 

2. Екологічні пріоритети. 

3. Екологічні програми 

 

1. Поняття про екологічний імператив. 

За Г. Білявським, екологічний імператив – звернена до людства вимога 

(подібна до закону моральної категорії) обмежити і зупинити згубне для природи 

господарювання і у своїй діяльності враховувати антропогенний тиск на довкілля 



67 

 

і екологічну витривалість біосфери. Це дотримання всіх екологічних правил і 

вимог, обмежень і заборон, чинних і таких, що можуть виникнути у майбутньому, 

насамперед, збалансованість виробництва з природою, співіснування техносфери 

й біосфери згідно з концепцією збереження та відтворення останньої. 

Але позитивні зміни щодо екологічної безпеки людства ще не досягнули 

необхідного рівня. Так, у стратегії сталого розвитку США з 16 пунктів тільки у 

12 згадуються екологічні завдання, спрямовані на боротьбу із забрудненням, 

відходами, локальне очищення довкілля. Суперечності між екологією та 

економікою тривають. Крім того, стратегія США передбачає сталий розвиток в 

окремо взятій країні, що принципово неможливо. Американці ж планують 

поширити свій “досвід” на інші країни світу, у тому числі бідні. 

Китайський “Порядок денний на ХХІ ст. – Біла книга Китаю про 

населення, навколишнє середовище і розвиток Китаю у ХХІ ст.”, побудований на 

аналогічних американським принципах з урахуванням місцевої специфіки. 

Інші розвиненні країни також не пропонують практично нічого нового. 

Вони пропонують старий природовитратний механізм, доповнений 

інтенсифікацією виробництва, ресурсозбереженням та посиленням боротьби із 

забрудненням 

Японія впровадила “зелений валовий національний продукт” (порівняння 

економічного зростання з екологічними збитками). Але її стратегія також не 

враховує глобального екологічного аспекту. Подібна ситуація складається у 

Франції, Німеччині та ін. 

Підвищеною екологічністю відрізняється “План дії “Стійкі Нідерланди”, в 

якому зроблені спроби визначити межі споживання ресурсів для своєї країни, 

обумовлені допусковим глобальним забрудненням і витратами відновних і 

невідновних ресурсів. Але спосіб досягнення цієї мети залишається старим – 

ставка на високі технології (Білявський, Бутченко, Навроцький, 2002, С.151). 

Таким чином, сучасні тенденції екологічної політики більшості 

високорозвинених країн (а інші країни мають ще менші можливості поліпшення 

власної і глобальної екологічної політики) показують, що потрібні нові підходи і 
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методи формування екологічної безпеки та раціонального природовикористання, і 

це залишається головним завданням людства на сучасне і майбутнє. 

2. Екологічні пріоритети 

Українські вчені навіть пропонують замінити використання категорії 

“індикатори сталого розвитку” на більш суттєву “індикатори гармонійного 

розвитку”, у якій переважали б екологічні пріоритети: 

– захист якості прісноводних ресурсів і водопостачання, океанів, морів і 

прибережної зони; 

– інтегроване планування і використання земельних ресурсів; 

– обережне поводження з вразливими екосистемами, гармонійний розвиток 

гірських районів 

– обережне поводження з подразниками екосистем, боротьба зі 

спустелюванням; 

– підтримка гармонійного сільськогосподарського розвитку; 

– запобігання знищенню лісів; 

– збереження біологічного розмаїття; 

– екологічно безпечне управління біотехнологіями; 

– захист атмосфери; 

– екологічно безпечне поводження з твердими відходами (і окремо – 

комунальними), з токсичними хімікатами, з небезпечними відходами; 

– безпека й екологічно безпечне поводження з радіоактивними відходами. 

В Україні основні пріоритети гармонізації її розвитку такі: 

– всебічний розвиток екологічної освіти; 

– гарантування екологічної безпеки ядерних об‘єктів і радіаційного 

захисту населення та довкілля, мінімізація негативного впливу наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС; 

– удосконалення екологічного законодавства; 

– поліпшення екологічного стану річок України, зокрема басейну Дніпра, 

та якості питної води; 
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– стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових 

центрах Донецько-Придніпровського регіону; 

– будівництво нових та реконструкція чинних потужностей очисних 

каналізаційних споруд; 

– запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх 

екологічного стану; 

– формування збалансованої системи природовикористання та екологізація 

технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському 

господарстві та транспорті; 

– збереження біологічного та ландшафтного розмаїття, розвиток природо 

заповідної справ 

 Контрольні питання: 

1. В чому суть феномена екологізації? 

2. Проаналізуйте механізм екологізації пізнання. 

3. Які основні напрями екологізації людської діяльності? 

4. Окресліть взаємозв'язки екології та світогляду. 

5. Яким чином екологічна культура пов'язана з долею людства? 

6. Як і чому можливо вести мову про екологічний імператив. 

Література: [4;6; 15; 22]. 

 

Тема 2.6 Основні напрями державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки 

 

Лекція №13 

Тема. Основні напрями державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки 

Навчальні елементи: Президент України, Кабінет Міністрів України, 

органи місцевого самоврядування. 
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План лекції: 

1. Основні напрями державної політики з питань екологічної безпеки. 

2. Чинне законодавство 

3. Державна політика України у галузі охорони довкілля.  

 

1. Основні напрями державної політики з питань екологічної безпеки 

 Екологічна політика являє собою систему політичних, економічних, 

юридичних та інших заходів, спрямованих на врегулювання стану навколишнього 

середовища і раціонального використання природних ресурсів на будь-якій 

території або світу загалом (глобальна політика). Екологічна політика 

структурується на рівні та сфери дій. Вона може бути глобальною, регіональною, 

національною та локальною, може бути спрямована на збереження тієї чи іншої 

екосистеми або біосфери загалом, торкатися різних аспектів людської діяльності. 

Центральне місце в процесі формування загальної концепції екологічної 

політики посідають проблеми створення ефективних механізмів регулювання як 

найважливішого засобу політики у сфері природокористування, за допомогою 

якого реалізуються її соціальні, економічні та власне політичні начала. Практична 

реалізація екологічної сфери державної політичної діяльності, яка сьогодні 

практично в усіх країнах розглядається не тільки як найважливіша умова 

підтримання необхідної якості оточуючого середовища життя, екологічної 

рівноваги у природі і раціонального використання її ресурсів, але і як самостійна 

сфера суспільних відносин, пов'язаних з реалізацією національних і глобальних 

цілей, соціально-економічним розвитком сучасного суспільства. Під державною 

системою екологічної безпеки розуміють сукупність державних заходів 

(правових, економічних, технічних, гуманітарних і медичних), спрямованих на 

підтримку рівноваги між її екосистемами та антропогенними й природними 

навантаженнями. 

Система екологічної безпеки створюється і розвивається відповідно до 

Конституції України, указів Президента України, постанов Уряду, державних 

програм у цій сфері. 
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Основу системи складають органи всіх гілок влади, що вживають заходи 

політичного, правового, економічного, силового чи іншого характеру, спрямовані 

на забезпечення екологічної безпеки в інтересах людей, суспільства та держави. 

Повноваження органів забезпечення екологічної безпеки України, їхній 

склад, принципи та порядок дій визначається відповідними законодавчими 

актами України. 

Конституція України покладає відповідні функції щодо забезпечення 

екологічної безпеки та раціонального природокористування на Верховну Раду, 

Президента, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади різного рангу. 

У розробці, плануванні та експертизі законодавчих актів у галузі екології 

беруть участь різні комітети Верховної Ради, наприклад, Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобиль-

ської катастрофи, інші комітети Верховної Ради України в межах своєї компе-

тенції, науково-експертний та юридичний відділи Секретаріату Верховної Ради 

України та інші уповноважені органи. 

Президент України є гарантом Конституції України, зокрема положення 

щодо забезпечення екологічної безпеки, прав громадян на забезпечення 

безпечного для життя і здоров'я довкілля. Президент має право ухвалювати укази 

про оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації та про введення в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного 

стану в разі виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха, що становлять 

загрозу для життя і здоров'я людей. Президент України спирається на 

підпорядковані йому спеціальні органи, серед яких, насамперед, слід відзначити 

Раду національної безпеки і оборони України. 

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної екологічної 

політики, розробляє державні та міждержавні екологічні програми, забезпечує їх 

виконання, координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади у 

питаннях охорони навколишнього середовища, ухвалює, відповідно до закону, 

рішення про обмеження, призупинення або припинення діяльності підприємств, 

установ та організацій у разі порушення ними законодавства про охорону 
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навколишнього середовища. Кабінет Міністрів України забезпечує вжиття 

заходів, передбачених програмою ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ухвалює 

рішення з питань ліквідації інших аварій, катастроф, стихійних лих, здійснює у 

межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального 

використання земель, надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, 

інших природних ресурсів. 

До повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій належить контроль за дотриманням земельного і 

природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних 

ресурсів, відтворенням лісів. Виконавчі органи породжують питання про надання 

дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, визначають в 

установленому порядку розміри відшкодування за забруднення довкілля та інші 

екологічні збитки підприємствам, установам і організаціям; визначають території 

для нагадування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших 

відходів, погоджують проекти землеустрою та контролюють їхнє виконання. У 

межах їхньої компетенції ці органи вживають необхідних заходів щодо ліквідації 

наслідків екологічних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. 

2. Чинне законодавство 

Чинне законодавство України покладає природоохоронні функції та за-

їдання на уповноважені органи державного управління. Вони сформульовані у 

відповідних законах України та підзаконних актах. В останніх відомча 

компетенція у концентрованому вигляді закріплена у відповідних положеннях. 

Згідно із статтею 8 Закону України «Про основи національної 

безпеки України» в екологічній сфері основними напрямами державної Політики 

з питань національної безпеки є: 

здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних 

об'єктів і надійний радіаційний захист населення та довкіллі, зведення до 

мінімуму впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
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впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання 

природних ресурсів, розвиток технологій переробки та утилізації відходів; 

поліпшення екологічного стану річок України, насамперед басейну р. 

Дніпро, та якості питної води; 

запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів та поліпшення їх 

екологічного стану; 

стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових 

центрах Донецько-Придніпровського регіону; 

недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно 

небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для 

людей, тварин, рослин, організмів; 

реалізація заходів щодо зменшення негативного впливу глобальних 

екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення її участі у 

міжнародному співробітництві з цих питань. 

Пріоритетами національних інтересів України в техногенно-природній 

сфері є забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності 

громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів. 

З урахуванням цього, основними функціями суб'єктів системи захисту на-

селення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного ха-

рактеру в сфері забезпечення національної безпеки є: 

вироблення концепцій, стратегій і програм у сфері техногенно-природної 

безпеки, планування і здійснення конкретних заходів щодо протидії існуючим 

загрозам національним інтересам Україні і їх нейтралізації; 

створення нормативно-правової бази, необхідної для ефективного функці-

онування системи; 

удосконалення організаційної структури системи відповідно до завдань, що 

ставляться; 
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комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та 

інше забезпечення життєдіяльності складових (структурних елементів) системи; 

підготовка сил та засобів суб'єктів системи до їх ефективного застосування 

згідно з призначенням; 

постійний моніторинг виливу на національну безпеку процесів, що відбу-

ваються в техногенно-природній сфері, прогнозування змін, що відбуваються в 

ній, та потенційних загроз національній безпеці; 

прогнозування та оцінка наявних загроз, дестабілізуючих чинників, причин 

їх виникнення та наслідків прояву; 

розроблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо 

прийняття управлінських рішень з метою захисту національних інтересів 

України; 

запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на наці-

ональні інтереси; 

оцінка результативності дій щодо забезпечення національної безпеки в цій 

сфері та визначення витрат на ці цілі; 

участь у двосторонньому і багатосторонньому міжнародному співробіт-

ництві в галузі безпеки, спільне проведення планових та оперативних заходів у 

рамках міжнародних організацій та договорів у галузі безпеки. 

Виконання цих функцій дозволить забезпечити належний рівень безпеки та 

захисту населення в Україні, об'єктів економіки і національного надбання дер-

жави від негативних наслідків надзвичайних ситуацій, що розглядається як 

невід'ємна частина державної політики забезпечений національної безпеки і 

державного будівництва. 

Пріоритетні напрямки розвитку системи захисту населення від 

надзвичайних ситуацій. Виконання завдань забезпечення безпеки населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

здійснюється на принципах: 

забезпечення конституційного права громадян на безпечне життя та 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій; 
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обов'язкової завчасності реалізації заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

мінімізацію їх наслідків; 

максимально можливого, ефективного і комплексного 

використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання надзвичайним 

ситуаціям техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків; 

урахування економічних, природних та інших особливостей територій і 

ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; 

відповідальності в межах своїх повноважень посадових осіб усіх рівнів за 

дотримання вимог законодавства з питань захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

особистої відповідальності і піклування громадян про власну безпеку, 

неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях 

техногенного та природного характеру; 

вільного доступу населення до інформації щодо захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Основні завдання розвитку системи захисту населення і територій від 

Надзвичайних ситуацій. У галузі захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: 

удосконалення та розвиток нормативно-правової бази з питань забезпе-

чення захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; 

планування та здійснення заходів запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій; 

забезпечення готовності органів управління, сил і засобів системи захисту 

населення і територій до дій за призначенням; 

вдосконалення інформаційного забезпечення в галузі аналізу та 

прогнозування надзвичайних ситуації, оцінки їх соціально-економічних наслідків 

та визначення на їх основі потреби в силах, матеріально-технічних і фінансових 

ресурсах; 
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створення, збереження і раціональне використання резервів фінансових і 

матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків; 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації нас-

лідків надзвичайних ситуацій та організація робіт із життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

здійснення державної експертизи, нагляду і контролю в галузі техногенної 

та природної безпеки; 

розробка та забезпечення цільових і науково-технічних програм, спрямо-

ваних на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функці-

онування підприємств, установ, організацій незалежна від форм власності та 

підпорядкування; 

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, 

своєчасне та достовірне інформування його про наявну обстановку та заходи, які 

вживаються; 

навчання та тренування населення практичним діям при виникненні над-

звичайних ситуацій; 

міжнародне співробітництво у галузі захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. 

В галузі поліпшення стану довкілля, сталого розвитку та зміцнення міне-

рально-сировинного потенціалу: 

розв'язання гострих екологічних проблем у регіонах: України, розроблення 

проекту Комплексної програми поліпшення екологічного стану у гірничодо-

бувних регіонах; 

розвиток мінерально-сировинної бази, пошук і відкриття родовищ корисних 

копалин з метою створення власного виробництва необхідних видів мінеральної 

сировини та імпортозаміщення; 

покращення стану інформованості громадськості, сприяння її участі у про-

цесі прийняття рішень з питань охорони довкілля; 
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розв'язання проблем поводження з відходами, насамперед з токсичними та 

непридатними, а також забороненими для використання хімічними засобами 

захисту рослин; 

створення та впровадження нових технологій використання вторинних ре-

сурсів та переробки відходів. 

У галузі охорони праці та промислової безпеки: 

реалізація Концепції управління охороною праці, вдосконалення відповід-

ної нормативної бази; 

підвищення рівня промислової безпеки та економічної зацікавленості су-

б'єктів господарювання у створенні безпечних і здорових умов праці; 

створення системи експертної оцінки стану промислової безпеки та забез-

печення технічного контролю за безпечністю виробництва; 

запровадження диференційованих страхових тарифів на загальнообов'яз-

кове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання залежно від ступеня ризику виникнення нещасних 

випадків, професійних захворювань, стану охорони праці; 

створення системи післядипломної освіти та підвищення кваліфікації з пи-

тань охорони праці; 

заходи з адаптації національного законодавства з питань охорони праці до 

законодавства ЄС. 

Відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету 

Міністрів України «Відкритість, дієвість, результативність», підвищення рівня 

безпеки життєдіяльності населення, охорона довкілля, мінімізація наслідків 

чорнобильської катастрофи здійснювалися шляхом: 

удосконалення державного управління у сфері захисту населення і 

територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру через об'єднання сил пожежної охорони та військ цивільної оборони; 

виконання завдань Програми забезпечення пожежної безпеки; 

оптимізації структури та поетапного переоснащення сил і засобів 

реагування на надзвичайні ситуації для підвищення ефективності їх дій; 
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нагромадження матеріально-технічних резервів для вжиття запобіжних 

заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до нормативів; 

розвитку державної системи страхового фонду документації; 

впровадження Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання; 

удосконалення законодавства з метою посилення ефективності 

використання бюджетних коштів та забезпечення адресності соціального і 

медичного захисту осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, 

створення банку даних та медичного реєстру цих осіб; 

здійснення заходів щодо погашення заборгованості минулих років з 

виплати компенсації та надання пільг громадянам, постраждалим унаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

створення умов для відродження і сталого економічного розвитку територій 

зазнали радіоактивного забруднення; 

співпраці з міжнародною спільнотою щодо реалізації заходів із закриття 

ЧАЕС та розв'язання соціальних проблем, будівництва об'єкта «Укриття». 

3. Державна політика України у галузі охорони довкілля.  

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

розроблено відповідно до статті 16 Конституції України, якою визначено, що 

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 

України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи 

планетарного масштабу, збереження фонду українського народу є обов'язком 

держави. Державна політика у сфері екології, як і в будь-якій іншій сфері, 

повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів, але ця 

система, особливо у перехідний період, повинна бути еластичною, тобто вміти 

швидко реагувати на зміни навколишніх компонентів, вміти пристосовуватися до 

змін занадто складного середовища. 

Основні напрями втілюватимуться за допомогою системи екологічного 

права. Правовий механізм має надати основним напрямам чіткої 

цілеспрямованості, формальної визначеності, загальнообов'язковості, сприяти 
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врегулюванню відносин у галузі екології, застосуванню превентивних, 

оперативних, стимулюючих і примусових заходів до юридичних та фізичних осіб 

щодо використання природних ресурсів та їх відходів і юридичної 

відповідальності за порушення екологічного законодавства. 

Вивчення, аналіз та узагальнення практики застосування законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища передбачається здійснювати 

у двох напрямах: складання і затвердження екологічних нормативів 

природокористування (стосовно надр, ґрунтів, води, повітря, рослинності тощо); 

складання і затвердження комплексу еколого-економічних показників державного 

контролю за станом довкілля та діяльністю господарчих структур. 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України (Мінекобезпеки) формує, забезпечує та реалізує державну 

політику в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів, тобто саме це міністерство 

здійснює нормативно-правове регулювання, комплексне управління та 

екологічний контроль з цих питань. 

Науковими дослідженнями щодо вивчення і розробки заходів зі збереження 

біологічного різноманіття зайняті фахівці наукових інститутів та центрів, 

насамперед Національної академії наук (HAH): Інститутів ботаніки, зоології, 

гідробіології, географії, біології південних морів, екології Карпат, молекулярної 

біології, мікробіології, клітинної біології та генетичної інженерії, Ради по 

вивченню продуктивних сил, Центрального ботанічного саду, Донецького 

ботанічного саду та інших; Інститутів Української академії аграрних наук 

(УAAH): землеустрою, рослинництва, землеробства, агроекології, ветеринарної 

медицини, розведення і генетики тварин, птахівництва, селекційно-генетичний, 

винограду і вина та інші; факультети і кафедри екологічного профілю учбових 

закладів тощо. Ряд питань, пов'язаних з науковими дослідженнями і управлінням 

у цій сфері, вирішують наукові центри, лабораторії та інститути при центральних 

органах виконавчої влади, зокрема Український науково-дослідний інститут 
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екологічних проблем та Український науковий центр екології моря при 

Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки. 

 Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняття «екологічна безпека». 

2. Назвіть пріоритетні напрямки розвитку державної політики України в 

екологічній сфері. 

3. Перелічіть основні законодавчі акти якими регулюється рівень сучасної 

екологічної безпеки України. 

4. Які цілі екологічної освіти для сталого розвитку визначені в Законі 

України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 

на період до 2020 року»? 

 

Тема 2.7 Стратегії державної екологічної політики до 2030 року 

 

Лекція №14 

Тема. Стратегії державної екологічної політики до 2030 року 

Навчальні елементи: цілі, стратегія, законопроект. 

План лекції: 

1. Стратегії державної екологічної політики до 2030 року 

1. Стратегії державної екологічної політики до 2030 року 

"Стратегія державної екологічної політики до 2020 року". 

Документ визначає наступні стратегічні цілі для України: 

- поширення екологічної освіти; 

- врахування екологічних норм під час прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку України; 

- зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я громадян; 

- розвиток державної системи природоохоронного управління. 

Метою законопроекту є перегляд основних стратегічних завдань державної 

екологічної політики, що базуються, перш за все, на виявлених кореневих 

https://menr.gov.ua/files/docs/Proekt/proekt_zakony_11_09_2017.pdf
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причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності країни до їх 

вирішення.  

Сформовано бачення стану довкілля, якого Україна має досягнути в   2030 

році. Спираючись на висновки досяжності цілей та завдань чинної Стратегії, 

включаючи фінансову спроможність, запропоновано подовжити термін дії 

Стратегії до 2030 року.  

Формулювання цілей та стратегічних завдань відбувалося таким чином, 

щоб вони були спрямовані на ліквідацію причин негативних явищ, а не їх 

наслідків.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть 17 глобальних цілей сталого розвитку на період до 2030 року. 

2. Назвіть основні інструменти реалізації стратегії сталого розвитку 

України. 

Література: [1;2;3;4;13]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; уміє 

застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання  практичних завдань, 

що стосується нових технологій дослідження; самостійно може підготувати 

змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час 

виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити 

основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння, 

але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема,  підготувати реферат і 

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними 

неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. За 

допомогою викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 
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положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні; 

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; може 

самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить 

нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 

орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та 

науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді іспиту після 

закінчення семестру. Отримана кількість балів переводиться в національну шкалу 

відповідно до таблиці, виставляється в екзаменаційну відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Денна форма навчання 

Вид занять Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Лекції: 2 год. 2 год. 4 год. 2 год. 10 балів, із них: 

– контроль відвідування 

лекцій 
1 1 2 1 5 

– ведення конспекту лекцій  

(питань, що винесені на 

самостійне опрацювання) 

1 1 2 1 5 

Практичні заняття: 
4 год. 4 год. 2 год. 2 год. 

60 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
4 4 2 2 12 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  
16 16 8 8 48 

Поточний і підсумковий 

контроль: 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 
30 балів, із них: 

– виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

5 5 5 5 20 

– опитування, виконання 

завдань самостійної 

роботи, реферати, наукові 

статті, тези (максимальний 

бал) 

10 10 

Усього  100 балів 
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