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Антропогенне і технологічне навантаження на навколишнє середо
вище в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у розвину
тих країнах світу. Тривалість життя в Україні становить у середньому бли
зько 66 років (у Швеції -  80, у Польщі -  74). Значною мірою це зумовлено 
забрудненням навколишнього середовища внаслідок провадження вироб
ничої діяльності підприємствами гірничодобувної, металугійної, хімічної 
промисловості та паливно-енергетичного комплексу[1].

Основними причинами екологічних проблем в Україні є:
— успадкована структура економіки з переважаючою часткою ре- 

сурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив якої був посилений пере
ходом до ринкових умов;

— зношеність основних фондів промислової і транспортної інфра
структури;

— існуюча система державного управління у сфері охорони навко
лишнього природного середовища, регулювання використання природних 
ресурсів, відсутність чіткого розмежування природоохоронних та госпо
дарських функцій;

— недостатня сформованість інститутів громадського суспільства;
— недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження навко

лишнього природного середовища та переваг сталого розвитку;
— недотримання природоохоронного законодавства [1].
Сучасна екологічна ситуація в Україні, як свідчать наведені приклади, 

набуває загрозливого стану. Вихід з цієї ситуації неможливий без вирішення 
макроекономічних проблем, які намперед базуються на стабільності економіч
ної системи та належної організації природоохоронної діяльності держави.

На нашу думку, основними завданнями для України за цих умов мо
жуть бути:

— розробка стратегії подолання екологічної кризи в Україні;
— перехід від командно-адміністративної системи управління діяль

ністю суб’єктів у галузі екології до економічної системи, де вирішальну 
роль мають відіграти закони, економічні стимули і санкції;

— завершення роботи, пов’язаної з формуванням у галузі охорони 
навколишнього природного середовища всіх необхідних законів та інших 
нормативних актів, норм, стандартів;

— визначення принципів екологічної оптимізації охорони навколиш
нього середовища, на основі яких розроблення загальнодержавної компле
ксної програми екологізації охорони природи й експлуатації природних



ресурсів як бази життя для майбутніх поколінь;
— врахування регіональних особливостей при формуванні екологіч

ної політики;
— зупинення реалізації на території України екологічно небезпечних 

проектів, підвищення статусу державної екологічної експертизи;
— визначення органами місцевого самоврядування території тради

ційного природокористування етнічних груп населення і гарантування їх 
недоторканості;

— визначення для всіх регіонів країни екологічно допустимих рівнів 
споживання енергії, природних ресурсів;

— створення оптимальної системи виробничого і рекреаційного ха
рактеру;

— укладання з усіма державами-сусідами екологічних угод і догово
рів;

— визначення у законодавчому порядку зони екологічної небезпеки 
країни і введення в цих регіонах особливого режиму господарювання.

З метою подолання екологічної кризи в Україні вважаємо за доцільне 
скористатися моделлю виходу на сталий розвиток, запропонованою вче
ними екологами Росії [2]. Дана модель наведена у табл. 1.

Таблиця 1
Схема виходу з екологічної кризи з мінімізацією екологічних витрат

(перспективна модель)
Заходи Результати

| Моніторинг темпів економічного роз- 
і витку, використання природних ре

сурсів, стан навколишнього природно
го середовища на всіх рівнях управ

ління економікою

Мотивація управління щодо становища 1 
економіки і природокористування на | 

всіх рівнях

Тимчасова активізація експорту при
родних ресурсів

Накопичення оборотного капіталу, 
зменшення тиску на навколишнє при

родне середовище

Закриття виробництв, що забрудню
ють навколишнє середовище

Зменшення витрат природних ресурсів, 
зниження темпів тиску на навколишнє 
природне середовище, оздоровлення 

населення
Придбання і створення нових, ресур

созберігаючих технологій виробницт
ва, його м одернізація. Підвищення 

якості виконання контролю  екологіч
них стандартів усіх рівнів. Збільш ення 
використання відновлю вальних ресур
сів, використання нетрадиційних видів 

енергії.

Вихід на середньосвітові темпи розвит
ку  економ іки, поліпш ення технології 
водоземлекористування. П оповнення 

екологічних ф ондів за  рахунок удоско
налення податкової політики за вико

ристан і ресурси

Зміцнення проблеми навколишнього 
природного сердовища в площину 

стійкого розвитку

Створення єдиного міністерства по 
стійкому розвитку. Ліквідація пробле

ми виживання



На нашу думку основними критеріями стійкого розвитку для Украї
ни можуть бути: зниження тиску на навколишнє природне середови- 
ще;поліппіення якості навколишнього природного середовища за основ
ними показниками чистоти атмосфери, гідросфери, літосфери; підвищення 
рівня життя.

Вирішення проблем охорони навколишнього природного середови
ща неможливо без забезпечення екологізації економіки і суспільства, що є 
необхідною умовою для зміни усієї екологічної ситуації, поліпшення охо
рони довкілля і використання природних ресурсів.
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