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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

З-поміж багатьох проблем, які постали перед людством, дедалі пильнішу увагу 
привертає стан навколишнього природного середовища, тобто екологічна проблема. 
Розвиток цивілізації протягом багатьох років спрямовувався на максимальне задово-
лення сьогоденних економічних і соціальних потреб людей, насамперед владної елі-
ти, які вважали нагальними і відсували на задній план інші проблеми, зокрема – еко-
логічні. Такий буцімто прагматичний підхід був притаманний національній політиці, 
законодавству, стратегії і тактиці функціонування і розвитку держави. 

Потужним імпульсом для радикальної зміни ставлення до охорони дов-
кілля на міжнародному рівні стала Конференція ООН з навколишнього при-
родного середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро (саміт "Планета Земля", 
1992 р.). На ній було прийнято програму дій "Порядок денний на ХХІ століт-
тя" ("Agenda 21"), що визначила нові основні напрями довготермінової еколо-
гічної політики та стратегії, які по-англійськи отримали назву "sustainable de-
velopment" [1]. Її не дуже вдало переклали українською, як сталий розвиток, 
вилучивши при цьому основний сенс цього поняття – відтворність. 

Насправді, sustain (синоніми: uphold, perpetuate, maintain, preserve; 
strengthen, support, fortify, reinforce, prop, bolster, hold) означає підтримання 
будь-чого у доброму стані, або відтворення доброго стану в разі його погір-
шення. А значить, sustainable – це категорія стану. Тоді як сталий (пос-
тійний, незмінний; стійкий, тривалий, безперервний не тимчасовий) – це ка-
тегорія часу (англ. синоніми: stable, fixed, steady; lasting, abiding, durable, per-
manent, persistent, constant, perrenial). Тобто сенс поняття sustainable – у пос-
тійному (або стійкому) відтворенні (відновленні, репродукції). Тому більш 
точний переклад українською терміна sustainable development – це стійкий 
відтворний розвиток, який поєднує дві категорії цього поняття: час та стан. 

Таким чином, стійкий відтворний розвиток має відповідати потребам 
сучасного покоління не піддаючи небезпеці потреби прийдешніх поколінь. 
Подальшому впровадженню ідей такого розвитку було присвячено Програму 
дій ООН "Ріо + 5" (1997 р.) та Всесвітній Саміт "Ріо + 10" (Йоганнесбург, 
2002 р.). На останньому саміті було прийнято політичну Декларацію та План 
дій, які повністю підтримує і якими керується Україна. Ці документи набули 
визнання в усьому світі. 

Проте, незважаючи на дедалі глибше усвідомлення необхідності забез-
печення стійкого відтворного розвитку, в усіх країнах світу, як і в Україні, 
фактично все ж спостерігається подальше погіршення стану певних компонен-
тів довкілля [2-4], чого допускати не можна. Бо, наприклад в Україні, на 85 % 
території вже охопив кризовий стан, а на 15 % території він навіть критичний. 
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Стан довкілля країн Європи, включно з Україною, та антропогенного 
тиску на нього впродовж останніх майже 20 років привертає пильну увагу з бо-
ку спеціалізованих органів ООН, зокрема таких, як Комітет з екологічної полі-
тики ЄЕК та Європейське агентство з навколишнього середовища. Вони регу-
лярно видають фундаментальні аналітичні огляди стану довкілля, останні з них 
датовані 2007 роком [2, 3]. Відповідаючи на запитання: "Чи справляється 
Пан'європейський регіон з екологічними проблемами?", у цих роботах наведе-
мо порівняльні дані, що дають змогу визначити місце, яке належить Україні у 
вирішенні цих проблем серед інших держав. Зазвичай, воно дуже невисоке. 

Наприклад, одним з інтегральних показників екологічного стану країн 
серед інших є зменшення в них з часом чисельності населення. Серед вось-
ми Європейських країн з найвищими темпами зменшення чисельності насе-
лення, що за період 2000-2005 рр. втратили більше ніж 200 тис. осіб, Україна 
посідає друге місце (зменшення чисельності на 4,3 %) після Грузії (5,2 %) [2]. 
Головний негативний чинник для здоров'я і життя людини за ступенем небез-
печності становить забруднення атмосферного повітря. Тільки 15,3 % жите-
лів міст України проживають в умовах малого забруднення повітря, 52,8 % – 
помірного, 24,3 % – сильного і 7,6 % – украй сильного забруднення. Переви-
щення нормативів ГДК для багатьох речовин досягають декількох разів. Нап-
риклад, у листопаді 2008 р. в атмосферному повітрі Дніпродзержинська було 
зафіксовано середньомісячну концентрацію формальдегіду на рівні 6,7 ГДК. 
Аналогічне перевищення ГДК у 5 разів спостережено в містах Одеса, Лиси-
чанськ, Рубіжне, Дзержинськ, Сєверодонецьк, Донецьк, Краматорськ [4]. 

На 5-й Конференції міністрів "Довкілля для Європи" (2003, Київ) було 
прийнято Екологічну стратегію СЄКЦА (країн Східної Європи, Кавказу, 
Центральної Азії, до яких входить і Україна). Одне із ключових завдань цієї 
стратегії – "зменшення ризику для здоров'я людей шляхом запобігання та об-
меження забруднення". Її досягнення потребує вирішення завдань щодо 
зменшення забруднення повітря в містах, удосконалення управління інфрас-
труктурою міського водопостачання і каналізації, а також удосконалення 
практики поводження з відходами і хімічними речовинами. 

У Стратегії визначено чотири види захворювань, що потребують не-
відкладних заходів: дитячі онкологічні захворювання, астма і алергія, розла-
годження ендокринної, а також нервової системи [2]. За оцінкою ВОЗ, в 
Європі забруднення атмосферного повітря мілкодисперсними твердими час-
тинками (МТЧ) є причиною 6,4 % смертей серед дітей до 4-х років. Узагалі 
МТЧ створюють найбільший ризик для здоров'я населення. Через забруднен-
ня повітря МТЧ в Європі щороку вмирають приблизно 370 тис. людей, що 
значно більше, ніж гине в автомобільних аваріях. Стійкі органічні забрудню-
вачі (СОЗ), побутові хімікати, озон і тверді частинки збільшують захворюва-
ність дітей астмою. Вплив у ранній період життя токсичних речовин (СОЗ, 
пестициди, важкі метали) спричиняють ускладнення для центральної нерво-
вої системи. Свинець шкідливо впливає на розумовий розвиток дітей. Існує 
зв'язок між підвищеним рівнем свинцю у крові людини та збільшенням час-
тоти випадків захворювання астмою. Продукти неповного згоряння органіч-
ної речовини – поліциклічних ароматичних вуглеводнів – спричиняють рак 
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легень. Погана якість повітря в Європі щорічно призводить до сотень тисяч 
передчасних смертей, спричиняє втрати урожаю сільськогосподарських куль-
тур, негативно впливає на стан екосистем. Екосистеми і рослинність потребу-
ють термінового захисту від підкислення, евтрофікації та приземного озону. 

Дедалі більше проблем пов'язано з підвищенням рівня шуму. Шум за-
важає сну, відпочинку, навчанню та спілкуванню. Він спричинює серцево-су-
динні захворювання, погіршує слух, чинить подразнювальний вплив, уражає 
систему органів дихання. Приблизно 3 % гострих інфарктів міокарду в Ні-
меччині викликається шумом дорожнього руху. Не зменшуються з часом 
втрати від екстремальних подій. За останні 15 років такі природні і антропо-
генні події стали причиною близько 96 тис. смертей, більше ніж 42 млн лю-
дей в Європі спричинено збитки. 

Дедалі більшої актуальності набуває проблема відходів. Низька корпо-
ративна культура виробництва та споживання в Україні зумовлює утворення 
відходів у обсязі майже 90 % від початково використаних ресурсів. У країнах 
СЄКЦА утворюється в середньому 14 тонн відходів на душу населення за рік. 
Це приблизно у 3,5 раза більше, ніж у країнах ЄС [2]. Очікується подальше 
збільшення маси відходів. На цей час збільшення обсягу збирання побутових 
відходів в Україні становить 8-10 % на рік. Запобігання утворенню відходів – 
пріоритет номер один в ієрархії управління відходами. Проте досі успіхів тут, 
особливо в Україні, небагато. У країнах ЄС 31 % сумарного утворення відхо-
дів захоронюють на звалищах. За 10 років після 1995 р. тут частка побутових 
відходів на звалищах зменшився з 63 % до 42 %. У країнах СЄКЦА ця частка 
був і існує зараз на рівні, що перевищує 90 %. Таким чином, можна дійти вис-
новку, що екологічні показники функціонування суспільства в Україні істот-
но гірші, ніж в країнах ЄС. 

Гострота екологічної проблеми, пов'язаної з ростом народонаселення, 
економічним і соціальним розвитком суспільства, тією чи іншою мірою усві-
домлена в усьому світі. До її вирішення під тиском громадськості доклада-
ють дедалі більше зусиль. 

Конкретизується й удосконалюється екологічна політика, а також 
стратегія її здійснення. Головна мета екологічної політики будь-якого рангу: 
глобальної, регіональної, національної або локальної завжди (навіть за її від-
сутності як офіційного документа) виходила із презумпції забезпечення існу-
вання прийнятного для людей і біоти екологічного стану всіх компонентів 
навколишнього природного середовища в межах відповідної території. Вона 
залишається такою ж і у наші дні з урахуванням поступового підвищення рів-
ня критеріїв прийнятності. Водночас, протягом останніх більше ніж ста років 
стратегія природоохоронної діяльності стала зазнавати істотних змін. 

До початку минулого століття це була стратегія "розбавлення й розсі-
ювання" (англ. "dilution is the solution of pollution"), яка виходила із припу-
щення, що природна асимілятивна спроможність компонентів довкілля здат-
на без збитку для них прийняти й знешкодити всю масу забруднювальних ре-
човин, що відводяться від жител, транспорних засобів і об'єктів виробництва. 
У перші десятиліття ХХ ст. стало ясно, що це не так, і на зміну поступово 
прийшла інша стратегія, що одержала символічну назву "стратегія на кінці 
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труби" (англ. "the end of the pipe"). Тепер вирішення проблеми стали вбачати 
в очищенні зворотної води міст і в застосуванні очисних споруд на тих стаді-
ях виробничих процесів, де утворюються викиди до атмосфери і скиди до 
водних об'єктів. 

Однак до кінця 70-х років минулого сторіччя ставало усе зрозуміліше, 
що цей шлях може привести лише до пом'якшення проблеми, але не до її пов-
ного вирішення в очікуваній перспективі. Прогресуюче зростання вартості 
очищення викидів і скидів у міру збільшення ступеня очищення, велика вит-
рата матеріальних і енергетичних ресурсів, труднощі остаточного видалення 
вилучених у процесі очищення речовин – все це змусило шукати нову еколо-
гічну стратегію. Насамперед звернули увагу на промисловість, як на головне 
джерело забруднення води, повітря й ґрунтів. Почали задумуватися над роз-
робленням й впровадженням у виробництво екологічно більш чистих мало-
відхідних технологій (англ. "cleaner technology"), що зводять до мінімуму 
потребу очищення викидів і скидів, так само як і розміщення на земній по-
верхні великої маси твердих відходів. Мінімізація утворення відходів всіх ви-
дів, включаючи забруднювальні речовини у викидах і скидах, стала провід-
ною ідеєю такої стратегії. 

Сфера застосування цієї ідеї поширювалася на весь життєвий цикл 
продукції "від колиски до могили" (англ. "from the cradle to the grave"). Тоб-
то, вся діяльність на шляху від розроблення проектного завдання на нове ви-
робництво або послугу, його реалізації та аж до повного закінчення терміну 
використання продукту або наданої послуги орієнтується на якомога більш 
повне запобігання забрудненню й деградації природного середовища, а також 
на мінімізацію витрати енергії й природних ресурсів, насамперед невіднов-
них. При цьому до розгляду включаються питання витрати енергії, видобутку 
сировини й палива, всіх видів транспортування матеріалів і продукції, їхньо-
го оброблення, зберігання, використання, утворення відходів, їх знешкоджен-
ня, утилізації та остаточного безпечного видалення. 

Уже в рамковому Законі України "Про охорону навколишнього при-
родного середовища" (1991 р.) [5] був вельми слушно сформульований один із 
основних сучасних принципів охорони довкілля (стаття 3 г): "екологізація ма-
теріального виробництва на основі комплексних рішень у питаннях охорони 
навколишнього природного середовища, використання та відтворення віднов-
люваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій". 

До кінця минулого сторіччя межі застосування ресурсоощадної стра-
тегії помітно розширилися, до них все більше почала долучатися сфера спо-
живання. Це привело до підвищення як екологічної, так і економічної ефек-
тивності виробництва, показавши можливості подальшого руху вперед. Як 
наслідок, на сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства 
створилися умови для формування його нової стратегії на базі екологізації 
матеріального виробництва, пов'язаної зі зміною не лише його технології, але 
й стилю життя людей, структури споживання виробів і послуг. 

Під екологізацією виробництва розуміють цілеспрямований процес 
перетворення економіки, орієнтований на стійке зменшення інтегрального 
екологічно деструктивного впливу на стан довкілля процесів виробництва й 
споживання товарів і послуг, розраховуючи на одиницю сукупного суспіль-
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ного продукту [6]. Екологізація здійснюється через систему організаційних 
заходів, інноваційних процесів, реструктуризацію сфери виробництва й спо-
живчого попиту, технологічну конверсію, раціоналізацію природокористу-
вання всіх видів, трансформацію принципів природоохоронної діяльності. 

Зменшення впливу на природу екологічно деструктивних факторів, що 
досягається при цьому, знижує потребу в традиційних природоохоронних захо-
дах, забезпечуючи водночас безперервне зменшення рівня забрудненості, вис-
наженості й засміченості компонентів навколишнього природного середовища. 

Під інтегральним екологічно деструктивним впливом розуміють зве-
дені до єдиної критеріальної бази результати тиску процесів виробництва й 
споживання товарів і послуг на стан довкілля, які спричинюють його небажа-
ну зміну. Тобто, тут існує причинно-наслідковий зв'язок: "тиск" (англ. "pres-
sure") – це причина, тоді як "вплив" (англ. "impact") – це її наслідок. Причо-
му, наслідки повинні простежуватися з використанням новітніх методів моні-
торингу протягом усього життєвого циклу товарів і послуг, а їх причини – мі-
німізуватися за допомогою методів управління на кожному етапі циклу. 

Мету екологізації економіки сформульовано вище у визначенні цього 
поняття. У більш широкому сенсі можна стверджувати, що генеральна мета 
екологізації всієї діяльності громади полягає в забезпеченні постійного покра-
щання всіх показників стану довкілля в процесі стійкого відтворного розвит-
ку. Декомпозиція цієї мети дасть змогу визначити конкретні цілі екологізації 
суспільства з встановленням кількісних показників та термінів їх досягнення. 
Без цього про серйозну екологічну політику, а тим більш – стратегію (яких в 
Україні все ще немає) можна навіть не говорити. Розроблення цих двох осно-
воположних документів, в яких встановлено вимірні цілі, терміни і шляхи їх 
досягнення, має стояти у порядку денному як невідкладне завдання уряду. Ці 
важливі питання вже почали обговорювати в науковій літературі [7]. 

Завдання, що випливають із мети, передбачають, що в процесі еколо-
гізації виробництва безупинно відтворюються його складові елементи. До 
них належать відтворення екологічного попиту, екологічно орієнтованої ви-
робничої основи й людських факторів, а також мотивів екологізації. Ці пи-
тання розглянуто в роботах [8-10]. У них, зокрема, сформульовані такі кон-
кретні завдання трансформування господарського комплексу: 

● реструктурування економіки на рівні галузей і виробництв; 
● перепрофілювання підприємств; 
● усунення (зменшення) потреби в екологічно неприйнятних видах продукції 
або послуг; 

● змінювання екологічно неприйнятних технологічних процесів; 
● зниження ресурсної місткості продукції. 
● У цих же роботах сформульовано основні принципи, що визначають завдан-
ня екологізації: 

● інтегральний підхід до обліку екологічного впливу в усьому ланцюзі вироб-
ництва й споживання продукції; 

● орієнтація на причини, а не на боротьбу з наслідками; 
● розподіл відповідальності, що зумовлює встановлення адреси і ступеня від-
повідальності суб'єктів екологічно деструктивної діяльності; 

● адекватність мотиваційного інструментарію, що відповідає конкретним чітко 
визначеним обставинам; 
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● системний підхід, що передбачає управлінський вплив на всі об'єкти й 
суб'єкти, здатні безпосередньо або опосередковано сприяти досягненню ці-
лей екологізації; 

● максимальна ефективність, що забезпечує найбільшу подвійну вигоду: еко-
номічну й екологічну (англ. "win-win effect"). 
Не можна не погодиться з висновком [9] про те, що, незважаючи на 

велику кількість факторів, які характеризують різні аспекти виробничо-спо-
живчого циклу, існує один фактор, який зв'язує воєдино, здавалося б, розріз-
нені економічні процеси. Цим фактором є людина. Говорячи про екологіза-
цію попиту, пропозиції, торгівлі, комунікацій і т.д., ми маємо на увазі еколо-
гізацію відносин між людьми в основних фазах виробничо-споживчого цик-
лу. Тому екологізація економіки передбачає, насамперед, екологізацію сві-
тогляду людей, потреби яких вона покликана задовольняти й зусиллями яких 
вона це здійснює. 

Конкретним результатом процесу екологізації економіки є підвищен-
ня рівня екологічної безпеки людини й природного середовища, до якого 
прагнуть всі люди. Зрозуміло, цей процес не може бути стихійним, він вима-
гає управління. Інструментом екологізації економіки слугує інтегроване еко-
логічне управління й, зокрема, інтегроване управління екологічною безпе-
кою. Його мета – екологічне убезпечення життя й діяльності людини, як ни-
нішнього, так і майбутніх поколінь. 

Можна дати коротке, але досить точне визначення: "Екологічна безпе-
ка – це такий стан природи й впливів на нього, за яких забезпечується 
прийнятний рівень ризику їхнього виходу за межі законодавчо встановлених 
екологічних норм." Екологічна безпека є складовою частиною національної 
безпеки держави, під якою розуміють такий стан суспільства і держави, коли 
забезпечується захист кожної людини, її прав та громадянських свобод, а та-
кож надійність існування та стійкий відтворний розвиток держави, захист її 
основних цінностей, матеріальних і духовних джерел життєдіяльності, кон-
ституційного ладу та державного суверенітету, незалежності та цілісності. 

Не можна не погодитися з негативною оцінкою вад, наявних у системі 
екологічного убезпечення України [11]. Розглянуті в статті завдання щодо 
вдосконалювання цієї системи повинні стати одним із пріоритетних напрям-
ків державної екологічної політики. Але головне, що, на наш погляд, потріб-
но зробити – це покласти кінець підвищенню рівня антропогенного впливу 
на середовище перебування, заборонивши його законом у найближчі роки. 
Для того, щоб фактичний екоцид в Україні, що мав у минулому не тільки 
екологічні, а й економічні і політичні причини, не призвів до соціальних кон-
фліктів, найважливішою метою держави повинна бути ліквідація її значного 
відставання від результатів діяльності розвинених держав, спрямована на 
охорону навколишнього природного середовища та забезпечення високої 
якості життя населення. Потрібно визнати, що в сучасних умовах ізольоване 
досягнення такої мети видається мало реальним. Необхідна допомога з боку 
розвинених держав, тісне співробітництво з усіма країнами світу. Зрештою, 
політика національної екологічної безпеки України повинна інтегруватися в 
систему колективної міжнародної екологічної безпеки. 

Управління екологічною безпекою, ризиком, ландшафтами, охороною 
навколишнього природного середовища, природокористуванням, природни-
ми ресурсами, водами, відходами – все це близькі поняття, поєднувані понят-
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тям екологічне управління. Всі вони спрямовані на збереження екологічної 
рівноваги. Тобто, у кожному випадку екологічного управління потрібно роз-
глядати стан об'єкта управління та управляючих рішень (дій) щодо антропо-
генного тиску на нього, що забезпечують таку рівновагу. 

Наприкінці 90-х років минулого сторіччя екологічну безпеку було вне-
сено до концепції національної безпеки США. У січні 1997 р. Верховна Рада 
України прийняла Концепцію національної безпеки України, що містить еко-
логічні аспекти як її компонент. У нашій країні, як і в усьому світі, активно 
формується відповідний поняттєво-категорійний апарат. До нових понять 
можна віднести такі, як екологічно безпечне підприємство і клас екологічної 
безпеки [12]. Під першим розуміють підприємство, діяльність і продукція яко-
го постійно протягом усього життєвого циклу продукції повністю відповіда-
ють вимогам екологічної безпеки. Під другим – те місце в системі класифіка-
ції, що належить підприємству залежно від ступеня відхилення наслідків його 
діяльності від вимог екологічної безпеки. Поставивши величину зборів, що 
сплачують підприємства за спеціальне використання природних ресурсів і заб-
руднення навколишнього природного середовища, у пряму залежність від кла-
су екологічної безпеки підприємств, можна створити економічний стимул для 
них, що сприяє безперервному прагненню наблизитися до класу екологічно 
безпечного підприємства. 

Вкрай запущений екологічний стан території держави спонукає до по-
шуку нових шляхів економічного стимулювання інтенсифікації діяльності 
підприємств з покращання екологічної характеристики виробництва. Тому 
заслуговують уваги всі можливі пропозиції з цього питання, які потребують 
вивчення і ретельного розроблення. У роботі [12] сформульовано завдання 
щодо розроблення методології класифікації екологічної безпеки діяльності 
промислових підприємств, а також запровадження стандартизованого меха-
нізму практичного використання цієї класифікації з метою стимулювання їх 
природоохоронної діяльності. 

Така класифікація дасть змогу: 
● привести багатовекторну характеристику техногенних тисків підприємства 
на довкілля (викиди, скиди, розміщення відходів, різні фізичні, хімічні, бі-
ологічні показники їх складу і властивостей, зокрема, стійкість, токсичність, 
здатність до накопичення та ін.) до єдиної характеристики, що значно спро-
щує її використання; 

● класифікувати за єдиною ознакою екологічної безпеки діяльність всіх про-
мислових підприємств, що дає змогу розглядати та порівнювати їх у сукуп-
ності; 

● ідентифікувати найбільш екологічно небезпечні підприємства, визначити се-
ред них пріоритетні промислові об'єкти для застосування невідкладних захо-
дів щодо зменшення їх шкідливого впливу на довкілля; 

● проводити моніторинг динаміки зміни узагальненого техногенного тиску 
промислових підприємств на стан довкілля та аналізувати його результати; 

● удосконалити механізм економічного регулювання діяльності всіх промисло-
вих підприємств. 
Крім цього, дані на підставі інтегрованої оцінки екологічної безпеки 

діяльності промислових підприємств, дадуть змогу: 
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● розробляти обґрунтовані пропозиції щодо прийняття рішень у сфері еколо-
гічного управління; 

● економічно стимулювати підприємства до впровадження більш чистих ви-
робництв і екологічних технологій з метою постійного поліпшення показни-
ків, що характеризують їх екологічну результативність, наближаючись до 
світового рівня, притаманного показникам найкращих доступних технічних 
методів (англ. best available techniques – ВАТ); 

● сприяти підвищенню достовірності облікових екологічних даних, що нада-
ються органами статистики, завдяки регулярній верифікації даних, отрима-
них внаслідок інтегрованої оцінки екологічної безпеки діяльності промисло-
вих підприємств; 

● прискорювати впровадження визнаної в усьому світі прогресивної системи 
екологічного менеджменту (СЕМ) на підприємствах, яка сприяє постійному 
покращанню екологічної характеристики підприємства. 
Що треба зробити для того, щоб усе це реалізувати? Насамперед, до-

речно згадати про екологічний паспорт промислового підприємства, який за 
умов його модернізації міг би стати інструментом практичного здійснення 
такої інтегрованої оцінки. У роботі [12] не пропонується завершена методо-
логія повного циклу екологічної паспортизації з доведенням її до вирішення 
конкретних остаточних завдань економічного стимулювання у сфері екології. 
Її ще треба розробити. Тут розглянуто лише основні можливі напрями ство-
рення такої методології, включно з визначенням її мети і завдань. 

Головне ідеологічне положення нового витка екологічної паспортиза-
ції полягає у забезпеченні з її допомогою стійкої економічної зацікавленості 
підприємств у постійному покращанні екологічної характеристики їхнього 
повсякденного функціонування. Саме таке постійне покращання, тобто пос-
тупове невпинне зменшення викидів, скидів, розміщення відходів та інших 
видів тиску на довкілля протягом всього життєвого циклу продукції і є ме-
тою добровільного запровадження серед підприємств усього світу системи 
екологічного менеджменту (керування) згідно з Міжнародним стандартом 
ISO 14001, прийнятим в Україні у вигляді національного стандарту. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити низку завдань. Серед 
них пріоритетним є розроблення Державного стандарту України ДСТУ "Еко-
логічний паспорт промислового підприємства" на заміну ГОСТ 17.0.0.04-90. 
Цей ДСТУ має стати інструментом встановлення класу екологічної безпеки 
(КЕБ) підприємства, від якого буде залежати величина збирання за природо-
користування та забруднення довкілля. Форми нового ЕППП не повинні дуб-
лювати форми державної статистичної звітності. Вони мають містити лише ті 
дані, які необхідно мати для вирішення питання щодо приналежності під-
приємства до певного КЕБ. 

Необхідно розробити і затвердити на державному рівні методику по-
рівняння величин фактичних екологічних показників конкретного під-
приємства з величинами найкращих світових показників, що наводяться в 
Європейському реєстрі даних BREF, яка би давала змогу визначати співвід-
ношення між ними у відсотках. Визначення КЕБ підприємства дасть змогу 
щороку інтегровано оцінювати його загальний вплив на довкілля і в процесі 
його зменшення підприємством відповідно зменшувати величину понижу-
вального коефіцієнта, на який помножують величину збирання. 
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Заслуговують вивчення і відповідного реагування висновки [12]: 
1. Обґрунтування доцільності відновлення в Україні ведення ЕППП потре-
бує розроблення нового ДСТУ "Екологічний паспорт промислового під-
приємства. Основні положення" на заміну ГОСТ 17.0.0.04-90. 

2. Запропоноване обов'язкове запровадження нового ЕППП дасть змогу 
прискорити впровадження на найбільш небезпечних промислових під-
приємствах системи екологічного менеджменту (СЕМ) згідно з ДСТУ 
ISO 14001; це забезпечить постійне покращання екологічних характерис-
тик підприємств, насамперед – приналежних до найнижчого класу еко-
логічної безпеки (КЕБ). 

3. Регулярне оцінювання екологічної безпеки промислових підприємств за 
допомогою ЕППП з видачею відповідного сертифікату має сприяти під-
вищенню на них екологічної і економічної ефективності управління. 

4. Використання даних ЕППП дасть змогу створити дієві економічні стиму-
ли для підприємств, які б спонукали їх до постійного підвищення такої 
оцінки з метою наближення до показників, притаманних найкращим сві-
товим досягненням, і зменшення власних витрат, пов'язаних з природо-
користуванням підприємств (збори за використання природних ресурсів 
і забруднення навколишнього природного середовища, штрафи за пору-
шення екологічного законодавства, компенсація спричинених такими по-
рушеннями збитків). 
Новим для України завданням є впровадження більш чистих вироб-

ництв і екологічних технологій, яке набуває розвитку в передових країнах За-
ходу. Можливою причиною організації такого впровадження в європейських 
державах є та обставина, що в ЄС сертифікація підприємств, в яких створено 
СЕМ, на відповідність вимогам стандарту ISO 14001, яка активно проводила-
ся наприкінці минулого сторіччя, після 2002 р. дещо призупинилась [2]. Ви-
никла ідея доповнити добровільну ініціативу "знизу" (тобто, з боку під-
приємств) обов'язковими вимогами "зверху" (з боку державних регуляторних 
органів). Заходи держави щодо створення більш чистих виробництв і еколо-
гічних технологій має практично ту ж саму мету, що і добровільне створення 
СЕМ. Але воно дає змогу державі активно втручатися в процес збільшення 
кількості "екологічно дружніх" підприємств, насамперед зробивши це за ра-
хунок найбільш екологічно небезпечних з них. 

Проте, попри всю привабливість такого прагнення, не можна ігнору-
вати ризик можливої бюрократизації цього заходу та зростання корупції в 
процесі розподілення чиновниками проектів його державної підтримки за ра-
хунок бюджетного фінансування. Тому необхідно завчасно передбачити від-
повідні профілактичні заходи. Нещодавно в Україні розроблено проект Наці-
ональної концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і 
екологічних технологій на період до 2020 р. 

Насамперед потрібно зробити принципове зауваження стосовно назви 
і правового статусу проекту цього документа. З його назви випливає, що цю 
Концепцію варто вважати керівництвом до здійснення певних практичних 
дій у сфері виробництва. Тобто, це керівний нормативно-правовий документ, 
на підставі якого організується та здійснюється вся виробнича діяльність у 
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державі. Надання такого правового статусу документа підтверджується всім 
його змістом, а також проектом розпорядження Кабінету Міністрів України 
про схвалення Національної концепції. 

Згідно з розпорядженням, доручається Мінприроди разом з Мінпром-
політики, МОН, Мінекономіки, Мінфіном, НАН України у тримісячний тер-
мін після схвалення цієї Концепції подати до Кабінету Міністрів України про-
позиції щодо створення Національної ради з впровадження та розвитку більш 
чистих виробництв і екологічних технологій в Україні та у шестимісячний 
термін, спільно зі створеною Національною радою, пропозиції про створення 
Національного агентства України більш чистих виробництв і екологічних тех-
нологій та Національний план дій щодо їх впровадження та розвитку. 

Такий підхід до визначення та вирішення важливої економічної та 
екологічної проблем є дещо несподіваний, адже порушується визнана у світі 
логічна послідовність розроблення і прийняття необхідних для цього норма-
тивно-правових документів: 

1. Політика > 2. Стратегія > 3. Законодавство > 4. Програма > 5. План. 
Кожному з них має передувати розроблення відповідної концепції, 

Саме дотримання такої послідовності дає підставу розраховувати на реаліс-
тичність, дієвість та ефективність керівних документів. Концепція не може 
бути керівництвом до практичної дії. Це лише попереднє уявлення, підготов-
чий документ для такого керівництва. 

Концепція асоціюється з поняттям початок, здатністю сформувати 
розумове поняття, ідею або думку. Вона стосується того, що лише сформова-
но або абстрактно уявлено у свідомості. Отже, це лише перший крок і від 
концепції до практичних дій ще дуже далеко. Тому не можна погодитись з 
тим, що у шестимісячний термін можна створити реальний Національний 
план дій щодо впровадження та розвитку більш чистих виробництв і еколо-
гічних технологій в Україні, лише спираючись на концепцію, не маючи від-
повідної політики, стратегії, законодавства та програми, прийнятих Верхов-
ною Радою та Урядом України. Важливо розуміти необхідність ретельного 
розроблення всього ланцюга зазначених вище нормативно-правових доку-
ментів, адже ця реформа у сфері виробництва потребуватиме мільярдних 
витрат, перш ніж вона почне давати перші зиски. 

Тому конче потрібно провести велику роботу щодо встановлення кон-
кретних цілей, термінів їх досягнення, практичних завдань, які має бути 
здійснено. І головне – потрібно визначити необхідні ресурси та джерела їх 
отримання. В іншому разі це буде не реальний Національний план, а купа па-
перу, яка не призведе до жодних корисних результатів. Гроші на його розроб-
лення та реалізацію будуть витрачені марно. 

На підставі викладеного вище, на наш погляд, потрібно уточнити наз-
ву документа, що розглядається, сформулювавши її, наприклад, так: Концеп-
ція розроблення Національної політики України у сфері впровадження більш 
чистих виробництв і екологічних технологій, а також документів, що забез-
печують її реалізацію. 
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Услід за концепцією мають бути розроблені такі 5 видів документів: 
1. Національна політика України у сфері впровадження більш чистих ви-
робництв і екологічних технологій. 

2. Національна стратегія України у сфері впровадження більш чистих ви-
робництв і екологічних технологій. 

3. Пакет законодавчих і нормативно-правових документів щодо впрова-
дження більш чистих виробництв і екологічних технологій. 

4. Національна програма впровадження більш чистих виробництв і еколо-
гічних технологій на період до 2025 р. 

5. Національний план дій щодо впровадження більш чистих виробництв і 
екологічних технологій на період до 2015 р. 
З огляду на викладене, варто внести відповідні зміни до змісту Кон-

цепції та всього її тексту. Зокрема, потрібно відмовитися від спокусливого, 
на перший погляд, прагнення вирішити фундаментальну екологічну пробле-
му "швиденько" і не вимагаючи "істотних додаткових фінансових, матеріаль-
них та інших ресурсів", як стверджується у концепції. Це хибний підхід, з 
якого нічого доброго не вийде. Насправді, вирішення цієї проблеми потребує 
тривалого часу і значних ресурсів, які треба наперед розрахувати і визначити. 

Окремого розгляду потребує питання стосовно інтегрованого еколо-
гічного управління. Поняття інтегроване екологічне управління вперше з'яви-
лося в 1990 р. в законі Великої Британії "Про охорону довкілля" (англ. UK 
Environmental Protection Act, 1990) [13]. Головна ідея використання цього по-
няття полягала в тому, що в процесі екологічного управління всі пов'язані 
між собою основні види антропогенного тиску на довкілля, або емісії: викиди 
в атмосферу, скиди у водні об'єкти, розміщення відходів на ґрунті та ін., роз-
глядаються сукупно, а не ізольовано. Критерієм їх сукупної мінімізації в про-
цесі управління є відповідність екологічним показникам, що притаманні 
найкращим доступним технічним методам, які не потребують надмірних вит-
рат (англ. best available techniques not entailing excessive costs – BATNEEC). Це 
поставило процес регулювання екологічного тиску виробництва на стан дов-
кілля на реалістичну основу, коли обов'язковим стає дотримання найкращих 
існуючих економічно обґрунтованих технічних рішень, які забезпечують мі-
німізацію забруднення всіх компонентів довкілля загалом. 

Розвиваючи ідею BATNEEC, у 1996 р. в ЄС було прийнято Директиву 
про інтегроване запобігання і регулювання забруднення (англ. Integrated Pollu-
tion Рrevention and Control, 96/61/EEC), відому як ІРРС Директива (англ. ІРРС 
Directive, Укр. Директива ІЗРЗ). Вона є головною в екологічному законодавстві 
ЄС, що регулює промислову діяльність. Це рамкова директива, яка встановлює 
інтегрований підхід до регулювання забруднення, зосереджуючи увагу на під-
приємствах з високим потенціалом забруднення, і яка спирається на найкращі 
економічно доступні технічні рішення або методи (НДТМ). 

Просування у напрямку до ІРРС підходу в Україні потребує повного і 
дуже актуального реформування існуючої системи видачі дозволів на емісії 
шкідливих речовин у навколишнє природне середовище: викиди, скиди, за-
хоронення (складування) відходів, на спеціальне використання природних 
ресурсів. На цей час ця система в Україні має такі характерні риси [14]: 
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● одна і та ж система видачі дозволів розповсюджується на всі підприємства, 
незалежно від їхньої величини чи забруднювального потенціалу; 

● регулюється занадто велика кількість забруднювальних речовин; 
● за старою традицією діяльність з екологічного регулювання сфокусовано пе-
реважно на видачу дозволів "на кінці труби"; 

● ліміти емісії встановлюються на основі складних і негнучких розрахунків які 
водночас не стимулюють до покращання екологічних показників; 

● дозволи видаються окремо для кожного компонента довкілля незалежно 
один від одного; 

● за кожний дозвіл відповідають різні структурні одиниці органів державного 
управління; 

● відсутня належна координація дій цих структурних одиниць; 
● обмежені вимоги до самомоніторингу, який проводять підприємства; 
● залишаються поза увагою численні аспекти антропогенного тиску, окрім ви-
кидів газів, скидів води та видалення відходів; 

● дуже обмежене інформування громадськості та її участь у прийнятті рішень; 
● низький рівень примусового юридичного впровадження стосовно дотриман-
ня дозволів. 
Директива про інтегроване запобігання і регулювання забруднення 

(96/61/EEC) має такі цілі [14]: 
● досягти інтегрованого запобігання і регулювання забруднення через видачу 
єдиного дозволу на кожну технологічну установку для визначеної кількості 
видів виробничої діяльності, наведених у додатку І до директиви, і для пере-
ліку забруднюючих речовин, включених у додаток ІІІ; та 

● розглядати довкілля загалом і досягти високого рівня охорони усіх його ком-
понентів. 
Директива потребує впровадження інтегрованої системи дозволів, яка 

передбачає встановлення величин ліміту емісії на основі найкращих еконо-
мічно доступних технічних рішень або методів – НДТМ (англ. best available 
techniques – BAT) для потенційно найбільш забруднювальних процесів і ус-
тановок. ІРРС Директива застосовується до чітко визначених установок, які 
використовують у таких видах діяльності: 

● енергетичні галузі промисловості (сміттєспалювальні заводи, нафтоперероб-
ні заводи); 

● виробництво і оброблення металів (чорних і кольорових); 
● промисловість мінеральних матеріалів і виробів (цемент, кераміка та заводи 
скляних виробів); 

● хімічна промисловість (органічні продукти, неорганічні продукти, фармацев-
тичні товари); 

● керування відходами (звалища відходів, установки для спалювання відходів 
та інше); 

● інші (скотобійні, перероблення продуктів харчування і молока, паперове ви-
робництво, оздоблення текстилю, оброблення шкіри, інтенсивне вирощуван-
ня свиней/птиці, підприємства – користувачі органічних розчинників). 
Для певних категорій підприємств з невеликим обсягом виробництва 

ця директива не застосовується. Наприклад, для виробництва паперу і карто-
ну з обсягом виробництва менше 20 тонн на добу. Дані щодо екологічної ха-
рактеристики діяльності європейських підприємств, що відповідають вимо-
гам найкращих економічно доступних технічних рішень або методів – НДТМ 
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(BAT) постійно нагромаджуються і коригуються у довідковому документі, 
який має скорочену назву BREF (англ. BAT reference document). За це відпові-
дає Об'єднаний дослідницький центр ЄС в Севільї (Іспанія). Дані, вміщені до 
BREF, можна отримати на сайті цього центру: http://eippcb.jrc.es. 

Впровадження ІРРС Директиви в Україні має бути поступовим, але 
неухильним і зваженим. Регулятивним органам влади та промисловцям необ-
хідно об'єктивно оцінити ті кроки у просторі і часі, які є реальними щодо 
впровадження вимог директиви у найближчі роки в державі. Ретельно плану-
ючи ці кроки слід ідентифікувати всі потенційні перепони і ризики. Оскільки 
запровадження вимог директиви потребує повного реформування системи 
екологічного регулювання за допомогою дозволів, таке планування повинно 
включати широкі консультації з усіма зацікавленими колами (промисловці, 
представники регулятивних органів, науковці, громада) та має бути підтри-
мано сильною політичною волею представників владних структур. 

Згідно з вимогами Директиви про інтегроване запобігання і регулю-
вання забруднення (96/61/EEC), в Україні потрібно розширити перелік видів 
нормованих екологічних показників, до яких варто додатково долучити по-
казники ефективності використання енергії, допустимого тиску вібрації, раді-
ації та шуму, вимог щодо мінімізації утворення відходів, а також щодо запо-
бігання забрудненню ґрунту і підземних вод. У той же час процес видачі доз-
волів має бути простим, зрозумілим для природокористувачів. 

Залучення ключових представників виробничого персоналу підприємств 
до впровадження НДТМ гальмується відсталими поглядами владної бюрократії 
та менеджерів самих підприємств. Громадський вплив на них, зокрема через за-
соби масової інформації, може сприяти подоланню цієї перешкоди. 

Одним з перших кроків до запровадження інтегрованого екологічного 
управління в Україні є створення тут Національного реєстру даних НДТМ. 
До реєстру повинні входити дані щодо найкращих доступних в державі тех-
нічних рішень, які мінімізують екологічний тиск на довкілля. Ці технічні дані 
включають як технологію, що використовується, так і дані про те, у який спо-
сіб технологічну установку сконструйовано та виготовлено, як її ремонтують 
і експлуатують, та у який спосіб виводять із експлуатації після вичерпання її 
виробничого ресурсу. 

Європейський довідник BREF може бути певним взірцем для Наці-
онального реєстру даних НДТМ, який, водночас, має бути адаптованим до 
національної економічної та інституційної ситуації, об'єктивно відображу-
ючи, які саме технічні рішення є "найкращими" та "доступними" на цей час 
для умов держави. "Найкращим" технічним рішенням вважається таке, що 
виявляється найбільш ефективним у досягненні високого загального рівня за-
хисту довкілля як одного цілого в процесі вибору серед низки рішень з різни-
ми показниками екологічної результативності. "Доступним" технічним рішен-
ням вважають таке, що використовує технічні засоби, масштаби виробництва 
яких дає змогу їх впроваджувати у відповідному секторі промисловості, за 
життєспроможних економічних умов, беручи до уваги витрати і вигоди. При 
цьому, немає значення, в якій державі ці засоби виробляють, якщо під-
приємство може їх отримати на розумних умовах. 
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Зауважимо, що: 
● показники НДТМ є різними для різних секторів економіки; 
● умови дозволів на природокористування повинні враховувати місцеві факто-
ри, які оцінюються компетентними органами, що видають дозволи; 

● показники НДТМ постійно удосконалюються; 
● саме показники НДТМ мають дотримуватись підприємствами, тоді як вибір 
ними конкретних технічних рішень не регламентується, це віддається на роз-
суд самих підприємств. 
Повноцінне інтегроване управління станом довкілля можливе лише за 

умов, коли для всіх компонентів довкілля встановлено стандарти (норми) їх 
якості, обов'язкові для дотримання. Ці норми повинні бути реалістичними з 
погляду можливості їх досягнення та мати стандартні методи їхнього вимі-
рювання. В Україні ці умови поки що не виконуються. 

Екологічне законодавство України не встановлює норм якості компо-
нентів довкілля, обов'язкових до дотримання. Прийняті в державі на підзакон-
ному рівні, виходячи з концепції нульового ризику, нормативи екологічної без-
пеки стану компонентів довкілля, до яких належать величини гранично допус-
тимих концентрацій (ГДК) речовин у воді, у повітрі, у ґрунті, де-юре такими 
нормами якості не являються. Проте, де-факто їх часто такими вважають без 
будь-яких правових підстав. Визнаючи, що практичне досягнення величин 
ГДК є взагалі у більшості випадків нереалістичним, тому що це дуже малі кон-
центрації, особливо з урахуванням таких властивостей суміші речовин у ком-
понентах довкілля, як адитивність і синергізм. До того ж загальна кількість 
норм ГДК в Україні перевищує три тисячі і лише для незначної їх частини іс-
нують стандартизовані методи вимірювання концентрацій на рівні ГДК. Тому 
забезпечити і проконтролювати їх досягнення практично неможливо. 

Незважаючи на це, починаючи ще з радянських часів, виходячи з фор-
мального бажання досягнення величин ГДК, в Україні виконують складні 
розрахунки величин гранично допустимих скидів (викидів) – ГДС(ГДВ) для 
якоїсь частини нормованих речовин, які підприємства вивільнюють у довкіл-
ля. Перелік цих речовин розробники розрахунків укладають на свій розсуд, 
виходячи зі своїх уявлень щодо ступеня їх небезпечності як забруднюваль-
них агентів. Насправді, всіх розрахованих таким чином нормативних величин 
ГДС(ГДВ) ніхто у більшості випадків дотриматися не може. Тому, знов таки 
на підзаконному рівні, регулятивні органи (звичайно це державні обласні уп-
равління Мінприроди) видають "тимчасові" (але фактично постійно поновлю-
вані без змін) дозволи на більш високі скиди (викиди). Оскільки не існує 
будь-яких правових обмежень для цих органів стосовно прийняття таких рі-
шень, дозволи видають або на фактично існуючому рівні, або, навіть, і на 
більш високому рівні. Це значною мірою сприяє корупції, одночасно згубно 
впливаючи на стан довкілля. Поза всяких сумнівів, така практика регулюван-
ня на створює стимулів для покращання екологічних показників виробничої 
діяльності та поступового зменшення рівня забрудненості довкілля. 

Таким чином, одним із найважливіших завдань удосконалення екологіч-
ного управління в Україні є розроблення і затвердження на законодавчому рівні 
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норм якості компонентів довкілля (НЯКД), які визначають їх прийнятний для 
людей і біоти стан. Для цього необхідно: 

● чітко визначити методологію і критерії розроблення НЯКД, зокрема еколо-
гічних ГДК; 

● встановити екологічні ГДК на практично досяжному рівні з використанням 
методології прийнятного ризику і з врахуванням економічних обмежень; 

● обмежити кількість нормованих речовин лише найбільш важливими; 
● забезпечити можливість вимірювання концентрацій нормованих речовин на 
рівні екологічних ГДК; 

● забезпечити вільний доступ до даних НЯКД зацікавлених представників про-
мисловості і громади. 
Необхідно усвідомити, що екологічні ГДК, які в Україні ще не існу-

ють, принципово відрізняються від тих ГДК, які тут існують і згідно з чин-
ним екологічним законодавством є нормативами екологічної безпеки. Ці ос-
танні є нормами, що гарантують у разі їх дотримання нульовий ризик для 
здоров'я і життя людини, а також для існування у воді риби. Нове для Укра-
їни поняття норм якості компонентів довкілля, зокрема екологічних ГДК, є 
певним аналогом прийнятих в розвинених країнах стандартів якості компо-
нентів довкілля. Вони встановлюються на законодавчому рівні на певний час 
за принципом ненульового (прийнятного) ризику. Тобто це є соціальний ком-
проміс між бажаними екологічними вимогами та реальними економічними 
можливостями. Бо в сучасних соціально-економічних умовах забезпечити на 
всій території держави "абсолютну" безпеку (дотримання нульового ризику) 
практично неможливо з економічних причин. 

Перехід на нормування екологічного тиску підприємств на довкілля 
на основі дотримання показників НДТМ не означає повної відмови від вико-
ристання нормативів ГДС і ГДВ. До них буде потрібно звертатися у випад-
ках, коли дотримання показників НДТР все ж не забезпечує бажаного стану 
компонентів довкілля, тобто НЯКД, прийнятих у державі. Такий комбінова-
ний підхід означає застосування у разі потреби більш суворих обмежень еко-
логічного тиску підприємств, яке стане можливим після розроблення і вве-
дення в дію НЯКД в Україні. Нормативи ГДС і ГДВ повинен встановлювати 
закон (а не підзаконні документи) для обмеженої кількості найбільш небез-
печних речовин. 

Важливо забезпечити диференційований підхід до черговості встановлен-
ня більш суворих обмежень екологічного тиску підприємств на довкілля. Насам-
перед вони мають стосуватись найбільш екологічно небезпечних підприємств, ви-
ходячи з класу їх екологічної безпеки. Тому запропоноване нещодавно [12] запро-
вадження класифікації екологічної безпеки підприємств в Україні, спрямоване на 
стимулювання підвищення екологічної результативності виробничої діяльності, є 
також корисним для впорядкування регуляторної діяльності. 

Очікувані корисні економічні результати від впровадження ІРРС Ди-
рективи потрібно співвідносити з необхідними для цього витратами, які мо-
жуть бути досить високими. Наприклад, потрібні для цього інвестиції у Чесь-
кій Республіці, згідно з розрахунками, досягли величини у два мільярди дола-
рів США [14]. Тому процес впровадження директиви потребує економічно 
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обґрунтованого планування у часі. Поряд з економічними питаннями в про-
цесі такого впровадження заслуговують уваги питання правового та інститу-
ційного його забезпечення. 

Існуюче на цей час в Україні законодавство не відповідає вимогам 
рамкової ІРРС директиви і потребує істотного реформування. Насамперед во-
но стосується порядку видачі дозволів на викиди і скиди нормованих речо-
вин у довкілля, захоронення (складування) відходів, на спеціальне викорис-
тання природних ресурсів, а також системи екологічної стандартизації і нор-
мування. І тут дуже важливо зробити правильний вибір напрямів цього ре-
формування, які б давали змогу гармонійно, без зайвих втрат, провести необ-
хідні зміни чинного законодавства. 

Серед таких напрямів можна назвати: 
● розроблення і прийняття нового національного закону про екологічне управ-
ління, що інтегровано охоплює всі компоненти довкілля; 

● внесення змін до чинного Закону України "Про охорону навколишнього при-
родного середовища" (1991 р.) та до чинних законів (кодексів), які регулю-
ють відносини, пов'язані з повітрям, водою, відходами, ґрунтами, землеко-
ристуванням, надрокористуванням, лісами, рослинним і тваринним світом; 

● розроблення рамкового ("горизонтального", за західною термінологією) за-
кону про інтегровані дозволи, наприклад, закон про інтегроване регулювання 
забруднення, або закон про екологічні дозволи для конкретних виробничих 
установок, які можуть бути доповнені "вертикальними" законами для кон-
кретних секторів промисловості. 
На додаток до запровадження правової основи удосконалення екологіч-

ного управління в Україні необхідно розробити відповідні підзаконні правові 
акти та адміністративні процедури для імплементації нового законодавства. 

Інституційне забезпечення такої імплементації потребує гарантування 
інтеграції дозвільної діяльності шляхом ефективної координації функцій дер-
жавних органів, що видають екологічні дозволи. Разом з тим, потребують 
удосконалення органи, відповідальні за юридичне впровадження екологічних 
рішень. Для цього необхідно залучати додаткові ресурси та організувати нав-
чання персоналу. Умовно кажучи, дозвіл повинен видаватись "з одного вік-
на", коли природокористувач має справу лише з одним відповідальним пра-
цівником регуляторного органу, який вирішує всі поточні питання, узгоджу-
ючи їх з відповідними підрозділами цього органу, не залучаючи до цього са-
мого природокористувача. 

Реформування системи екологічного регулювання з метою переходу 
до видачі єдиного дозволу доцільно розпочинати з удосконалення координа-
ції діяльності тих державних органів, на які у цей час покладено відповідаль-
ність за видачу трьох окремих дозволів: на викиди, скиди і розміщення відхо-
дів. Психологія працівників цих органів має поступово спрямовуватись на ін-
тегроване врахування вимог мінімізації антропогенного впливу на всі компо-
ненти довкілля, яке розглядається як одне ціле. Для цього потрібно посилю-
вати зв'язки і консультації між органами державного регулювання, в процесі 
яких ліквідується паралелізм і дублювання в їх діяльності та виявляються "бі-
лі плями" щодо певних видів регулювання. Наприклад таких, які сфокусова-
но на підвищення ефективності використання енергії або запобігання аварі-
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ям. В ході цієї роботи не виключається можливість виникнення певної полі-
тичної напруги між її учасниками, стурбованими очікуваною втратою своїх 
владних повноважень внаслідок здійснення реформи. Для подолання такої не-
безпеки потрібна сильна політична воля з боку керівників владних структур. 

Запровадження інтегрованого екологічного управління потребує під-
вищення уваги до питань примусового юридичного впровадження управ-
лінських рішень (англ. enforcement). Велику роль тут відіграють державні ор-
гани екологічного регулювання. Проте інституційні можливості у цій сфері 
дуже обмежені. І справа тут не лише в недостатніх фінансових і людських ре-
сурсах, але і в недовикористанні повноважень, які мають екологічні інспекто-
ри для такого юридичного впровадження. 

До цього варто додати невисокий рівень екологічного моніторингу. 
Функції моніторингу розділено між різними органами державного управління 
без їх належної координації, лабораторії недоукомплектовано, а наявні обме-
жені ресурси використовують неефективно. Це ще більш утруднює роботу ін-
спекторів. Реформуючи систему екологічного управління слід перенести центр 
ваги у відповідальності за здійснення моніторингу безпосередньо на під-
приємства. Це приведе не лише до економії державних ресурсів, але буде та-
кож спонукати підприємства до підвищення серед них почуття відповідаль-
ності за свою екологічну результативність. Тоді за державою залишиться лише 
функція дієвого контролю за здійсненням моніторингу підприємствами. 

Плануючи запровадження інтегрованого екологічного управління не-
обхідно передбачати достатню кількість часу на перехідний період, протягом 
якого буде відбуватись заміна старої системи управління новою системою. 
Насамперед для кожної галузі промисловості потрібно визначити реальний 
час, протягом якого буде здійснюватись перехід до реалізації НДТМ, а також 
забезпечити відповідні інвестиції. 

Паралельно з цим повинна поступово підвищуватись функціональна 
здатність компетентних адміністративних органів державного управління до 
прийняття оптимальних управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Це 
складне багатокритеріальне науково-технічне завдання, вирішення якого пот-
ребує системного підходу. Її головний очікуваний результат – визначення до-
пустимого інтегрального екологічного тиску природокористувачів на довкілля 
і забезпечення допустимого впливу на всі його компоненти, як єдине ціле. 

Після Всесвітнього саміту в Йоганнесбурзі у 2002 р. нове на той час по-
няття – інтегроване управління станом навколишнього природного середовища 
або інтегроване екологічне управління одержало міжнародне визнання. Йому 
передувало більш обмежене поняття – інтегроване запобігання й регулювання 
забруднення, уведене в 1996 р. Директивою 96/61/ЕС. Як вже зазначалося рані-
ше, ключовий принцип інтегрованого підходу – це розгляд всіх компонентів 
довкілля, як єдиного цілого, допустимий вплив на який регулюється єдиним 
дозволом. Він видається на основі відповідності показників екологічного тиску 
виробничого об'єкта тим, які зазначені в переліку найкращих доступних техніч-
них рішень або методів (НДТМ, англ. ВАТ – Best Available Techniques). Якщо 
цього недостатньо – адміністративно зменшують допустиму величину тиску 
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(підхід "зверху"), а також реалізують на об'єктах систему екологічного мене-
джменту (СЕМ) або керування (підхід "знизу" – саморегулювання). 

Об'єктом інтегрованого управління може бути ціла держава або якась 
її частина. Зокрема, це може бути регіон. Їхня кількість і границі в країні по-
винні бути визначені. Наприклад, у США існує 10 регіонів Агентства охоро-
ни довкілля (англ. ЕРА), що поєднують 50 штатів. В Україні це можуть бути 
27 існуючих адміністративних територіальних одиниць, хоча, мабуть доціль-
ніше було б мати 6-8 регіонів. 

Що саме підлягає інтегруванню в регіональній системі екологічного 
управління? Інтегруванню підлягають: 

● державна екологічна політика і стратегія з іншими їх видами, які сукупно 
визначають економічні, соціальні та екологічні цілі, терміни та шляхи їх до-
сягнення; 

● екологічне законодавство з іншими галузями права; 
● різні рівні управління – місцевого, регіонального, національного, міжнародного; 
● всі зацікавлені сторони і верстви населення в процесі прийняття рішень з пи-
тань управління; 

● всі природні об'єкти в межах об'єкта управління; 
● характеристики стану природних об'єктів: фізичні, біологічні, хімічні; 
● всі види інформаційного забезпечення управління та всі елементи системи 
моніторингу стану природних об'єктів і пов'язаних з ними екосистем; 

● екологічне оцінювання взаємодії між суспільством і довкіллям згідно з цик-
лічним пан-європейським підходом DPSIR – РТСВР: рушійні сили, тиск на 
довкілля, його стан, вплив і реагування (управлінські дії); 

● всі види екологічного регулювання: юридичного, адміністративного, еконо-
мічного, технічного (єдиний дозвіл на основі НДТМ); 

● всі види природокористування, сукупність усіх видів екологічного тиску та 
впливу на стан всіх компонентів середовища; 

● весь комплекс природоохоронних заходів, включаючи економічні механізми 
їхнього стимулювання; 

● міжнародне співробітництво у сфері забезпечення екологічної безпеки, 
пов'язаної з природними об'єктами, що створюють або можуть створювати 
транскордонний вплив; 

● сукупність відповідних наукових дисциплін на базі системного підходу, не-
обхідних для всебічного обґрунтування рішень з управління. 
Завдання інтегрованої системи екологічного управління (ІСЕУ) поля-

гають насамперед в реалізації циклу дій згідно з пан-європейським підходом 
DPSIR – РТСВР. Внаслідок його застосування створюється причинно-наслід-
кова матриця опису взаємодії між суспільством та довкіллям, розроблена 
Європейською агенцією довкілля. У ній представлено основні елементи ін-
тегрованої екологічної оцінки: 

● рушійні сили (англ. driving forces) – зміни у суспільстві: промисловість, 
сільське господарство та ін.; 

● тиск на довкілля (англ. pressures on the environment) – викиди, скиди, розмі-
щення відходів та ін.; 

● стан (англ. state, status) – якість довкілля; 
● вплив (англ. impact) – втрата біорізноманіття, вплив на економіку та якість 
життя; 
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● реагування (англ. responses) – дії з управління, зокрема щодо екологічного 
регулювання: юридичного, адміністративного, економічного, технічного. 
Дії щодо реалізації підходу РТСВР можна показати на прикладі регі-

ональної ІСЕУ, для створення якої необхідно: 
● ідентифікувати рушійні сили, що змінюють стан довкілля; 
● оцінити фактичний екологічний тиск від всіх джерел і нормативно закріпити 
його на обмежений період як гранично допустимий, який підлягає неухиль-
ному зменшенню; 

● оцінити існуючий екологічний стан компонентів довкілля в регіоні; 
● оцінити існуючий екологічний вплив на стан компонентів довкілля в регіоні; 
● установити показники НДТМ – ВАТ для всіх видів виробництв; 
● прийняти програму екологічного оздоровлення регіону (цілі й етапи досяг-
нення встановлених показників екологічного тиску); 

● організувати активне сприяння впровадженню СЕМ на підприємствах з ме-
тою постійного зменшення їх тиску на довкілля; 

● забезпечити ефективне стимулювання підвищення екологічної результатив-
ності виробничої діяльності. 
Варто було б докласти зусиль до того, щоб ці концептуальні положен-

ня було розглянуто на державному рівні й, можливо, відображено в проекті 
розроблюваного Екологічного кодексу. 

Запроваджуючи показники НДТМ (ВАТ) на підприємствах, варто ро-
зуміти, що це буде сприяти як покращанню екологічних показників їхньої ді-
яльності, так і економії коштів завдяки більш чистому виробництву, мініміза-
ції утворення відходів, економії сировини, матеріалів і енергії. Але для цього 
потрібно подолати низку перешкод, серед яких: 

● значна частина виробничого устаткування на підприємствах України перебу-
ває в такому поганому стані, що його вже неможливо покращити і воно пот-
ребує повної заміни; 

● багато підприємств працюють не на повну потужність через нестачу замов-
лень, тобто з перебільшенням їх розмірів проти необхідних, що знижує їх 
ефективність; 

● відсутність фондів для технічного переозброєння; 
● відсутність чітких бізнесових перспектив; 
● відсутність на підприємствах кваліфікованого керівництва (менеджменту) та 
сучасних інформаційних систем, багато підприємств користуються старими 
державними виробничими стандартами; 

● недостатня кількість персоналу з досвідом впровадження програм більш чис-
того виробництва та мінімізації відходів. 
Протягом останніх років перехід до інтегрованого екологічного управ-

ління привертає все більше уваги вчених і фахівців у галузі охорони довкіл-
ля. Інтегроване регулювання, як елемент управління, та зменшення забруд-
нення поза сумнівом будуть сприяти реалізації визнаного зараз у світі прин-
ципу стійкого відтворного розвитку, який забезпечує зберігання природно-
ресурсного потенціалу. Ми розглянули далеко не всі питання, пов'язані з еко-
логічними цілями і завданнями. Вивчення цих питань варто продовжити з ме-
тою системного охоплення всіх релевантних елементів, що формують еколо-
гічну проблему. 
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Важливо зрозуміти, що інтегроване управління процесом екологізації 
функціонування суспільства є сучасним інструментом його стійкого відтвор-
ного розвитку. Широке запровадження такого управління може стати запору-
кою переходу людства до вищої стадії розвитку біосфери на Землі – сфери ро-
зуму (ноосфери), до чого закликав видатний український вчений В.І. Вер-
надський. У роботі [15] він стверджує: "Ноосфера є нове геологічне явище на 
нашій планеті. В ній вперше людина стає величезною геологічною силою. Во-
на може і повинна перебудовувати своєю працею і думкою сферу свого жит-
тя, перебудовувати докорінно порівняно з тим, що було раніше." Основною 
метою такої перебудови є збереження біосфери, придатної для життя людей. 

Здійснення скоординованих заходів з екологізації стійкого відтворно-
го розвитку в Україні, спрямованих на досягнення цієї мети, є пріоритетним 
завданням всіх без винятку ланок сучасного суспільства. 
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Филипчук Г.Г. Экологизация общества в контексте устойчивого 
развития 

Среди многих проблем, которые предстали перед человечеством, все более 
пристальное внимание привлекает состояние окружающей естественной среды, то 
есть экологическая проблема. Развитие цивилизации в течение многих лет направля-
лось на максимальное удовлетворение сегодняшних экономических и социальных 
потребностей людей, в первую очередь властной элиты, которые считали неотлож-
ными и отодвигали на задний план другие проблемы, в частности – экологические. 
Такой будто бы прагматичный подход был присущ национальной политике, законо-
дательству, стратегии и тактике функционирования и развития государства. 

Filipchuk G.G. An ecologization of society in context of steady  
development 

Among many problems which appeared before humanity, the state of natural envi-
ronment comes into all more intent notice, that ecological problem. Development of civili-
zation during many years headed for maximal satisfaction of today's economic and social 
necessities of people, above all things imperious elite, which considered urgent and moved 
aside other problems on a background, in particular – ecological. Such pragmatic approach 
was inherent a national policy, legislation, strategy and tactic of functioning and develop-
ment of the state as though. 
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ристанням методу аналізу ієрархiй і СППР Expert Choice. Сенситивний аналіз пока-
зав високу чутливість рішень до зміни пріоритетності критеріїв. 
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Актуальність дослідження. Сьогодні можна впевнено констатувати 
появу нової парадигми ведення лісового господарства, яка наголошує на важ-
ливості екологічної та соціально-культурної ролі лісів, на відміну від еконо-
мічної (фінансової), яка традиційно була домінантною [13]. 

Перехід до збалансованого, самопідтримуваного розвитку вимагає 
врахування уподобань усіх стейкхолдерів, тобто тих, хто впливає або зазнає 
впливу від прийнятих рішень щодо менеджменту лісових ресурсів. Багато-
цільове використання лісових ресурсів у контексті сталого розвитку потребує 
врахування вартостей послуг лісових екосистем. Лісові екосистеми надають 
життєво важливі середовищетвірні послуги [11], тому основним завданням 
лісівників є забезпечення комплексного використання цих послуг. Частина 
послуг лісових екосистем є взаємодоповнювальними, інша ж частина – 
взаємовиключними. Оскільки більшість цих послуг є суспільними благами, 
то попит на них залишається невиявленим, а споживання – надмірним [6, 7]. 


