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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Анотація. У статті приділено увагу екологічній проблемі як ключовій загрозі 

глобальній безпеці. Розглянуто вплив вибору національної моделі соціально-

економічного розвитку на гарантування екологічної безпеки. Систематизовано 

основні концепції еколого-економічного розвитку та виокремлено концепцію сталого 

розвитку як пріоритетну для моделювання соціально-економічного розвитку України. 

Виявлено проблеми в її реалізації та окреслено напрями подальших наукових 

досліджень.  

Ключові слова: екологічна безпека, еколого-економічний розвиток, концепція 

сталого розвитку, модель сталого розвитку, сталий розвиток. 

Summary. The article focuses on the ecological problem as a key threat to global 

security. The influence of the choice of a national model of socio-economic development on 

the guarantee of ecological safety is considered. The basic concepts of ecological and 

economic development are systematized and the concept of sustainable development is 

highlighted as a priority for modeling of socio-economic development of Ukraine. Problems 

in its realization are revealed and directions of further scientific research are outlined. 

Key words: ecological safety, ecological-economic development, concept of sustainable 

development, model of sustainable development, sustainable development. 
 

Постановка проблеми. Глобальна безпека має всезагальний та 

всеохоплюючий характер. Це означає, що її досягнення можливе лише за 

умов врахування всіх кризових факторів як світового, так і національного 

розвитку, що сприяють підтриманню стану стійкості та стабільності всіх 

систем, які життєво забезпечують сучасну цивілізацію. Доведено, що 

орієнтація країни на швидкі темпи економічного зростання за моделлю 

екстенсивного нарощення масштабів залучення та використання 

природних ресурсів негативно впливає на екологічну систему. Саме 

суттєві нерівномірності економічного розвитку національного 

господарства, нестабільність економічного середовища України в умовах 

глобалізації світової економіки, посилення інтеграційних процесів, 
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зростання конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках викликають 

необхідність формування нової моделі забезпечення його сталого 

економічного розвитку [20]. У зв’язку з цим виникає потреба у 

формуванні наукових підходів до практичного розроблення такої моделі  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику сталого 

розвитку досліджено ву наукових працях Дж. Барні, Д. Белла, 

В. Вернадського, П. Давенпорта, Г. Дейлі, Л. Едвінссона, М. Кастельса, 

Г. Маркузе, Б. Мільнера, Р. Лейне, Д. Тіса, Ф. Уебстера, Н. Штер, а серед 

українських науковців їй присвячені роботи Ю. Бажала, В. Базилевича, 

Б. Гальчинського, В. Гейця, З. Герасимчук, А. Чухна та ін. Проте 

відмінності в соціально-економічному становищі та екологічній ситуації в 

різних країнах світу вимагають специфічного підходу до розроблення й 

реалізації моделей сталого розвитку для кожної країни. Останнім часом, з 

огляду на збільшуваний вплив екологічних проблем на життєдіяльність 

суспільства, значна увага приділяється дослідженню екологічного аспекту 

в наукових працях Б. Данилишина, М. Хилька, А. Шапара та ін. 

Екологічна безпека як складник національної безпеки досліджена в 

роботах А. Качинського, В. Косовцева, Г. Харламової та ін. Для України, 

зважаючи на катастрофічно зростаючі проблеми в екологічній сфері, досі 

ще залишається не вирішеним питання про те, яка модель соціально-

економічного розвитку може гарантувати її екологічну безпеку.  

Формулювання цілей наукової праці. Визначити основи 

формування національної моделі соціально-економічного розвитку 

України, що гарантує її екологічну безпеку як складника безпеки в 

глобальному масштабі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Суспільний розвиток є 

досить суперечливим процесом, оскільки супроводжується прогресом в 

одних сферах та одночасно призводить до регресу в інших. Так, 

наприклад, науково-технічний прогрес, здійснюючи позитивний вплив на 

розвиток виробничої сфери, одночасно негативно впливає на екологію, що 

має своїм наслідком виникнення екологічних криз. Техногенне 

навантаження, яке створюється в результаті діяльності людини, 

проявляється, зокрема, у вигляді величезної маси шкідливих викидів 

різноманітних речовин, збільшенні обсягів вуглекислого газу, що 

призводить до незворотних негативних процесів у біосфері, до 

глобального потепління та надзвичайно шкідливо впливає на здоров’я та 

життєдіяльність людини. Для запобігання руйнівним наслідкам такого 

впливу надзвичайно важливим є перехід людства на принципи 

господарювання з першочерговим урахуванням стану та динаміки 

природних процесів, що також вимагає зусиль усієї світової спільноти у 

планетарному масштабі. Саме загострення глобальних екологічних 

проблем призвело до необхідності їхнього врегулювання та розв’язання на 

основі побудови нової моделі розвитку суспільства. Ідеї сталого розвитку, 

що були офіційно проголошені на Конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 
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році в рамках прийняття «Порядку денного на XXI століття», можна 

вважати основою побудови відповідних моделей розвитку як відповідь на 

виклик глобальної природно-господарської трансформації. Термін «сталий 

розвиток» визначався на Конференції у Ріо як «розвиток, що задовольняє 

потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх 

поколінь задовольняти свої власні потреби» [19]. Модель сталого розвитку 

і на сьогодні залишається найперспективнішою моделлю, що спрямована 

на розв’язання вищезазначених проблем, але в кожній країні її реалізація 

потребує специфічного підходу.  

Найзагальніше концепція сталого розвитку характеризується 

комплексністю та інтегрованістю трьох елементів: економіки, суспільства 

i природи. Ці головні компоненти сталого розвитку визначають та 

окреслюють основні сфери: економічну, соціальну й екологічну, 

співіснування та розвиток яких необхідні для підвищення якості життя 

людини та прогресу суспільства. Економічний складник характеризує 

економічні відносини, їх ефективність та рівень. Соціальний складник – 

соціальні відносини членів суспільства, держави та громадянина, 

можливості та рівень розвитку особистості. Екологічний складник 

характеризує взаємовідносини людини та природи, систем 

господарювання та еко-біологічних систем, їх відповідність одна одній, 

перспективність та гармонійність подальшого розвитку. У цьому контексті 

екологічна безпека розглядається як «стан навколишнього середовища у 

межах світового господарства, у країні загалом та в окремих регіонах і на 

підприємствах, що не загрожує здоров’ю населення у процесі праці і 

життєдіяльності та комплекс заходів щодо її забезпечення [14]. 

Отже, сталий розвиток базується не лише на використанні 

економічних факторів, а проблеми такого розвитку стають усе більш 

актуальними у зв’язку зі зменшенням запасів природних ресурсів, 

погіршенням стану навколишнього середовища. Для України саме 

екологічний аспект є таким, що потребує першочергової уваги. Серед 

негативних чинників, що створили реальну загрозу національній безпеці 

України в екологічній сфері, поряд із катастрофічними наслідками аварії 

на ЧAЕC, найвагомішими є такі: наявність нераціональної структури 

природокористування, що є наслідком функціонування переважно 

сировинних галузей промисловості та ресурсоємних технологій; низька 

економічна та екологічна ефективність функціонування господарського 

комплексу; переважно сировинний розвиток промисловості, висока 

ресурсо- та енергоємність економіки, що призводить до надмірного 

забруднення території країни; недосконала модель розвитку сільського 

господарства; високий ступінь забрудненості води, що споживається з 

поверхневих джерел водопостачання; збільшення обсягів викидів 

шкідливих речовин, що в декілька разів перевищує рівень цих показників 

у розвинених країнах; негативний вплив несприятливого природного 

середовища на здоров’я населення країни. Наявність вищеперерахованих 
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проблем створює несприятливі умови для підтримання рівня екологічної 

безпеки.  

Екологічна безпека є компонентом національної безпеки, що гарантує 

захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави та 

довкілля від реальних чи потенційних загроз, що їх створюють природні 

чи антропогенні чинники. Сьогодні вже не викликає сумніву, що будь-

який аспект національної безпеки втрачає свій сенс у разі непридатності 

довкілля для життя й діяльності людини. Ось чому екологічну безпеку 

варто розглядати як інтегратор, який здатний, з одного боку, 

консолідувати суспільство, а з іншого – забезпечити його прогресивний 

поступ [4]. 

Основи екологічної безпеки в Україні проголошені в Декларації про 

державний суверенітет України [3], у Конституції України [2]; 

законодавча основа для розроблення та реалізації концепції екологічної 

безпеки сформульована в низці нормативних актів [4; 5; 6; 7; 8] та ін. 

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (ст. 50) визначає екологічну безпеку як стан навколишнього 

природного середовища, при якому забезпечується попередження 

погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я 

людей, що гарантується здійсненням широкого комплексу 

взаємопов’язаних екологічних, політичних, економічних, технічних, 

організаційних, державно-правових та інших заходів [1]. Довкілля 

вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у 

законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, що 

стосуються його чистоти (незабрудненості), ресурсомісткості 

(невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового 

різноманіття, здатності задовольняти інтереси громадян. 

Якщо розглядати екологічну безпеку як фактор сталого розвитку 

національної економіки, її ціллю є підтримка природно-ресурсного 

потенціалу території в такому стані, який може гарантувати виконання 

природним середовищем трьох груп функцій: соціальних, екологічних та 

економічних. Соціальні функції передбачають забезпечення здоров’я 

людини та її соціальний розвиток, екологічні – підтримку стійкого стану 

екосистем, економічні – те, що темпи використання відновлюваних 

природних ресурсів не повинні перевищувати темпів їх природного 

відтворення, а темпи використання невідновлюваних ресурсів повинні 

бути на рівні швидкості їх заміщення відновлюваними [20]. Безпосередньо 

пов’язуючи забезпечення екологічної безпеки з можливістю рухатись 

шляхом сталого розвитку, З. Герасимчук наголошує на її важливому 

значенні як чинника, необхідного для досягнення сталого розвитку, який 

забезпечується побудовою безпечного довкілля для кожної людини та для 

суспільства взагалі [11]. Держава в цьому процесі повинна виступати 

захисником і гарантом прав і свобод людини. 
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В аналітичних дослідженнях оцінки викликів національній безпеці в 

екологічній сфері, що систематично здійснюються Національним 

інститутом стратегічних досліджень, зазначається, що «невпинний процес 

погіршення природного довкілля негативно впливає на стан здоров’я і 

якість життя українців та генерує загрози національній безпеці в 

екологічній сфері. Тому особливого значення набуває питання аналізу 

екологічної ситуації, що є необхідною умовою для своєчасного виявлення 

та відстеження екологічних проблем і визначення шляхів їх запобігання та 

подолання … однак загальна оцінка рівня екологічної безпеки є досить 

складною, оскільки включає в себе багато аспектів, котрі важко виразити 

одним показником» [22]. 

 Система показників, яка наразі використовується в Україні, є 

неповною та недостатньо розробленою, до кінця не вирішеним 

залишається питання встановлення порогових рівнів цих показників. 

Отже, проблеми розпочинаються вже на рівні моніторингу й аналізу 

екологічної ситуації, що унеможливлює адекватну оцінку екологічних 

загроз і, відповідно, є певною перешкодою на шляху розроблення дієвих 

заходів щодо їх подолання. Крім того, розв’язання багатьох екологічних 

проблем наштовхується на перепони, які в основному є результатом 

недосконалих моделей розвитку, а їх подолання можливе лише шляхом 

побудови національної моделі розвитку на сталій основі. 

 Тоді як розвинуті країни вже успішно розвиваються на сталій основі, 

у країнах з відносно невисоким доходом на душу населення, суттєвими 

ресурсними та екологічними проблемами та напруженою демографічною 

ситуацією, до яких належить Україна, постає проблема з еколого-

економічним моделюванням сталого розвитку та його забезпеченням. 

Проблема ускладнюється тим, що в Україні досить тривалий період 

домінував техногенний тип економічного розвитку, який ще й досі, з 

огляду на високоіндустріалізований технологічний уклад національного 

господарства, є переважним. Це природомісткий (природоруйнівний) тип 

розвитку, характерними ознаками якого є швидке й виснажливе 

використання невідновлюваних видів природних ресурсів (перш за все 

корисних копалин), надексплуатація відновлюваних ресурсів (ґрунти, ліси 

тощо) зі швидкістю, яка перевищує можливості їх відтворення і відбудови 

[17]. Отже, перехід до еколого орієнтованого розвитку є ключовим 

питанням подальшого розвитку країни. 

Аналіз основних концепцій еколого-економічного розвитку дозволяє 

визначити, на яку саме концепцію варто спиратися для моделювання 

економічного розвитку з метою гарантування екологічної безпеки країни 

(табл.1).  
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Таблиця 1 

Систематизація концепцій еколого-економічного розвитку. 
Назва 

концепції 

Сутність Недоліки концепції 

Фронтальна 

економіка 

- базується на припущенні, що природа 
є джерелом невичерпних ресурсів, з 
одного боку, і безмежним поглиначем 
відходів, з іншого, отже, немає 
необхідності в зіставленні обсягів 
видобутку і використання ресурсів з їх 
запасами, а основними факторами, що 
лімітують економічний розвиток, є 
праця і капітал, тому природоохоронна 
діяльність обмежена в основному 
захистом від знищення певних видів 
тварин і рослин, а також створенням 
особливо охоронюваних територій у 
вигляді заповідників і національних 
парків.  

Пропонується забезпечити 
економічне зростання за 
умов повного ігнорування 
екологічних проблем, 
розв’язання яких 
покладається на пошук 
альтернативних джерел. 

Екотопія - закликає до возз’єднання з природою 
шляхом повернення людства на 
доіндустріальну стадію розвитку, 
сприяння збереженню біологічного 
різноманіття, використання простих 
виробничих технологій, згортання 
масштабів ринкової економіки. Одним 
із шляхів розв′язання екологічних 
проблем вважається скорочення 
населення Землі.  

Відстоюється необхідність 
згортання економічного 
розвитку на користь 
забезпечення екологічної 
безпеки. 

Концепція 

охорони 

навколишнього 

середовища  

- провідним принципом економічного 
розвитку є отримання максимальних 
економічних результатів за 
мінімальних екологічних втрат. 
Передбачає введення плати за 
забруднення навколишнього 
середовища, оцінки соціальних витрат 
забруднення, встановлення цін на 
природні ресурси та екологічні блага, 
використання під час прийняття 
економічних рішень аналізу «витрати-
виграш» з урахуванням 
природоохоронних витрат.  

Концептуальний підхід до 
економічного розвитку 
ґрунтується на принципі 
максимального зростання 
виробництва з метою 
задоволення потреб 
людини, що зумовлює 
розгляд екологічних 
проблем з позиції інтересів 
людини, а не самоцінності 
екологічних систем. 

Концепція 

помірного 

розвитку 

- передбачає поступову стабілізацію 
рівня виробництва й перехід до 
раціонального використання природних 
ресурсів. При цьому беруться до уваги 
потреби не тільки поточного, але і 
майбутнього поколінь. На зміну 
боротьби з наслідками забруднення 
навколишнього середовища приходить 
діяльність щодо запобігання 
забруднень.  

Потребує довготривалого 
періоду для її реалізації, 
оскільки вимагає 
координації екологічної 
політики в глобальному 
масштабі, подолання 
соціальної та національної 
нерівності, регулювання 
чисельності населення у 
світовому масштабі.  
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Продовження табл. 1 

 Відносно невідновних ресурсів 

застосовуються принципи 

раціональності й комплексного 

використання в поєднанні із заходами 

щодо їх консервації. У разі 

відновлюваних ресурсів необхідно 

управління їх використанням з 

урахуванням необхідності збереження 

їх потенціалу. 

 

Концепція 

гармонійного 

розвитку 

суспільства і 

природи 

- передбачає гармонійне поєднання 

розвитку людини і природи як єдиного 

цілого. Таким чином, економіка та 

навколишнє середовище включені в 

єдину систему з кругообігом речовини 

та енергії. хорошим орієнтиром для 

досліджень взаємодії людини з 

навколишнім середовищем. 

Неможливість її 

практичної реалізації в 

осяжному майбутньому 

через наявність значної 

кількості невирішених 

екологічних проблем 

сьогодення. 

Сталого 

розвитку 

- базується на органічному поєднані 

трьох складників розвитку: 

економічного, соціального й 

екологічного, отже, поєднує елементи 

концепцій охорони навколишнього 

середовища й помірного розвитку 

економіки. Базується на включенні, з 

одного боку, цілей охорони 

навколишнього середовища і 

забезпечення екологічної безпеки в 

політику економічного розвитку, а з 

іншого боку, на обліку екологічних і 

сировинних потреб як живих, так і 

майбутніх поколінь людей.  

Потребує значних зусиль у 

налагоджені співпраці та 

координації дій всіх країн 

світу. 

 

Концепція фронтальної економіки, яка домінувала в більшості 

розвинених країн до 60-70-х рр. ХХ століття, на сьогодні повністю 

вичерпала себе. Уже на початку ХХI століття стало очевидно, що 

незабаром багато видів природних ресурсів опиняться на межі 

вичерпання. Крім того, вирішуючи одні екологічні проблеми, НТП 

одночасно породжує нові. Не варто забувати також про незворотність 

процесів деградації екологічних систем і про неможливість відновити 

знищені людиною види тварин і рослин. Тому, продовжуючи слідувати 

концепції фронтальної економіки, країна позбавляє себе майбутнього. 

Цілком очевидно, що реалізація концепції екотопії також не є доцільною, 

тому що призведе в майбутньому до втрати людством більшості досягнень 

сучасної цивілізації, але й за таких умов повернути природне середовище 

в первинний стан все одно не вдасться, оскільки екологічні системи, що 

випробували порогове навантаження, не підлягають відновленню. У 

концепції охорони навколишнього середовища, так само як і в концепції 
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фронтальної економіки, економіка розглядається як замкнута система, а 

стурбованість станом навколишнього середовища висловлюється в рамках 

цієї концепції лише з позиції інтересів людини, а не самоцінності 

екологічних систем. Тому в рамках концепції можна лише відтермінувати, 

але не зупинити екологічну катастрофу. А отже, незважаючи на те, що 

практична реалізація концепції охорони навколишнього середовища має 

відчутні результати, докорінної зміни способу взаємодії суспільства і 

природи не відбулося, і радикальної зміни екологічної обстановки досягти 

не вдалося. Концепція помірного розвитку економіки має ряд суттєвих 

переваг, оскільки передбачає поступову стабілізацію рівня виробництва й 

перехід до раціонального використання природних ресурсів. Але її 

реалізація вимагає координації екологічної політики у глобальному 

масштабі, що на сьогодні є неможливим через значні розбіжності в рівнях 

розвитку країн. Крім того, її реалізація передбачає регулювання 

чисельності населення Землі, оскільки без цього помірний розвиток 

неможливий, а отже, на практиці це призведе до падіння рівня життя в 

країнах, що розвиваються, де він і без цього є низьким. Щодо концепції 

гармонійного розвитку в сучасних умовах через наявність великого кола 

нерозв’язаних екологічних проблем її реалізація є неможливою, тому це – 

«концепція майбутнього». Таким чином, єдино можливою концепцією, на 

яку варто спиратися при моделюванні розвитку в Україні, є концепція 

сталого розвитку, тому що лише в ній поєднуються елементи концепцій 

охорони навколишнього середовища й помірного розвитку економіки.  

Незважаючи на те, що Україна офіційно підтримала ряд міжнародних 

рішень щодо сталого розвитку, таких як «Порядок денний на XXI 

століття» (Ріо-де-Жанейро, 1992) [19], Декларація Тисячоліття ООН (2000) 

[12], Йоганнесбурзька декларація [14], План реалізації рішень 

Всесвітнього саміту ООН зі сталого розвитку [18], «Майбутнє, якого ми 

прагнемо» (Ріо-де-Жанейро, 2012) [10], і навіть розробила та затвердила 

Стратегію сталого розвитку «Україна 2020» [9], проте досі має значні 

проблеми з практичним впровадженням ідей сталого розвитку в життя. 

Крім того, в Україні внаслідок домінування протягом багатьох років 

ресурсо- та енергоємних галузей і технологій, сировинної орієнтації 

експорту та надмірної концентрації виробництва у промислових регіонах 

сформувалася така структура управління розвитком, яка загалом є 

неефективною та екологічно небезпечною. Україна належить до групи 

країн зі складними проблемами довкілля. Вони є типовими, з одного боку, 

для країн, що розвиваються (незбалансоване використання та 

вихолощення природних ресурсів), а з іншого – для індустріально 

розвинених країн (забруднення довкілля промисловою діяльністю) [16]. 

Як зазначається в Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: 

Україна», протягом останніх років у країні надзвичайно загострилися 

екологічні проблеми, а саме: у зв’язку з антропогенним навантаженням 

близько 70% поверхневих вод і значна частка запасів ґрунтових вод 
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втратили своє значення як джерело питного водопостачання, близько 4 

млн тонн забруднювальних речовин щорічно викидається в повітряний 

басейн, катастрофічно зростають обсяги утворених відходів, а частка тих, 

що перероблюються, є незначною. Наявна практика землекористування 

спричиняє погіршення стану земель, а виснажливе використання 

земельних, лісових і водних ресурсів призводить до незворотних втрат 

екосистемного та біологічного різноманіття. Частка природно-заповідних 

територій (6,6% від загальної площі країни) є недостатньою для 

запобігання таким втратам. Вагомим чинником негативного впливу на 

довкілля є також збройний конфлікт на сході України. Подолання 

наслідків руйнації ландшафтів та знищення інфраструктури Донецької і 

Луганської областей потребує значних зусиль, ресурсів і часу на 

відновлення [15].  

У цілому рівень екологічної ситуації та розвитку національної 

екологічної системи України можна оцінити за допомогою індексу 

екологічної ефективності EPI (Environmental Performance Index) – це метод 

кількісної оцінки та порівняльного аналізу показників екологічної 

політики держав світу. Індекс визначається за шкалою від 1 до 100, де 100 

– найвищий результат. Для його розрахунку використовують методику 

агрегування, яка дозволяє здійснювати порівняльний аналіз за двома 

напрямками: зниження навантаження навколишнього природного 

середовища на здоров’я людини (Environmental health) та забезпечення 

життєздатності екосистем і розумного використання природних ресурсів 

(Ecosystem vitality). Рейтинг публікується раз на два роки. 

Цей індекс та його індикатори визначають здатність країни захищати 

своє навколишнє природне середовище як на сьогодні, так і в 

довготерміновій перспективі, зважаючи на наявність національної 

екологічної системи, змогу протидії екологічним впливам, а також 

соціальні та інституціональні можливості країни відповідати на екологічні 

виклики тощо [16]. 

Таблиця 2 

Значення індексу екологічної ефективності в окремих країнах 

світу 
Рік 2014 2016 2018 

Країна рейтинг значення рейтинг значення рейтинг значення 

Ісландія  14  76,5  2  90,5  11 78,57 

Швейцарія  1  87,6  16  86,9  1 87,42 

Коста-Ріка  54  58,5  42  80,0  30 67,85 

Швеція  9  78,1  3  90,4  5 80,51 

Норвегія  10  78,1  17  86,9  14 77,49 

Маврикій  56  58,1  77  70,9  90 56,63 

Франція  27  71,1  10  88,2  2 83,95 

Австрія  8  78,3  18  86,7  8 78,97 

Куба  64  55,1  45  79,1  55 63,42 

Колумбія  85  50,8  57  75,9  42 65,52 
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Продовження табл. 2 

Мальта  34  67,4  9  88,5  4 80,90 

Фінляндія  18  75,7  1  90,7  10 78,64 

Словаччина  21  74,5  24  85,4  28 70,60 

Велика Британія  12  77,4  12  87,4  6 79,89 

Нова Зеландія  16  76,4  36  82,0  17 75,96 

Німеччина  13  77,0  30  84,3  13 78,37 

Японія  26  72,4  39  80,6  20 74,69 

Латвія  40  64,1  22  85,7  37 66,12 

Білорусія  32  67,7  35  82,3  44 64,98 

Сполучені Штати 

Америки  

33  67,5  26  84,7  27 71,19 

Росія  73  53,5  32  83,5  52 63,79 

Україна  95  49,0  44  79,7  109 52,87 

Мавританія  165  27,2  160  46,3  166 39,24 
Центральна Африканська 

Республіка  
119  42,3  159  46,5  171 36,42 

Джерело: складено за [23], [24]. 

 

У рейтингу EPI у 2018 році Україна значно погіршила свої позиції 

порівняно з 2016 роком, перемістившись із 44 місця на 109-те серед 180 

країн світу (табл. 2). Оскільки методологія розрахунку індексу постійно 

вдосконалюється, тому між рейтингами немає прямої кореляції, отже, 

проблематично відстежити зміни у стані навколишнього середовища в 

часі. Проте результати рейтингу можуть бути використані як потужний 

інструмент для ухвалення рішень на аналітичній основі з урахуванням 

соціального й економічного вимірів сталого розвитку держави.  

Загалом, побудова новітньої моделі розвитку України являє собою 

багатоетапне досягнення збалансованості між соціально-економічним 

прогресом та потребами збереження довкілля, пов’язане з послідовним 

практичним упровадженням принципів сталого розвитку та гарантуванням 

екологічної безпеки.  

Висновки. Перехід України до моделі сталого еколого-економічного 

розвитку є важливою умовою європейської та світової інтеграції, оскільки 

більшість країн світу уже прийняли цю концепцію до виконання, але він 

можливий лише за умови забезпечення екологічної безпеки як складника 

національної безпеки країни. Сталий розвиток вимагає раціонального 

використання ресурсів розвитку людства як основного засобу розвитку. 

Відповідно до цього підходу виробництво має базуватися на необхідності 

забезпечення ресурсозбереження як основи життєдіяльності людини. Саме 

тому перехід до сталого розвитку в Україні потребує, перш за все, 

докорінної перебудови всієї технології господарювання та широкої 

екологізації виробництва, оскільки саме невпинне погіршення природного 

довкілля негативно впливає на стан здоров’я і якість життя населення та 

генерує загрози національній безпеці в екологічній сфері. Крім того, 

враховуючи високу енерго- та ресурсоємності економіки України, можна 



 298 

передбачити, що за умови подальшого виснаження земельних, водних, 

мінерально-сировинних ресурсів це неминуче призведе до формування 

масштабних загроз національній безпеці в екологічній і природно-

техногенній сферах. Отже, для запобігання таким загрозам доцільно 

спрямувати розвиток національної економіки в напрямку раціонального 

використання природних ресурсів і попередження їхнього виснаження.  

Екологічна безпека є ключовим фактором, який має безпосередній 

вплив на соціально-економічні показники, тому вона має стати 

пріоритетним напрямком державної політики України. Оскільки з-поміж 

важливих причин поглиблення кризового екологічного стану в Україні 

можна виокремити відсутність єдиного науково обґрунтованого підходу 

до визначення системи показників та їх порогових значень, що 

характеризують рівень безпеки в екологічній сфері, а також недостатній 

рівень пріоритету державної екологічної політики за відсутності дієвого 

моніторингу актуальних загроз і ризиків, з метою обґрунтованої оцінки 

характеру змін основних загроз національній безпеці в екологічній сфері 

та визначення пріоритетних напрямків їх нейтралізації доцільно здійснити 

подальші дослідження в цьому напрямку.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ УКРАЇНИ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 
Анотація. Визначено поелементний склад регуляторної політики у сфері 

аграрного виробництва. Регуляторна політика в аграрній сфері у вузькому розумінні, 

складається з державного контролю за регуляторними актами, які зачіпають 

економічні інтереси суб’єктів господарювання в аграрній сфері. Основними методами 

такої політики є аналіз регуляторного впливу (АРВ) та М-Тест. 

Детально проаналізовано перший компонент регуляторної політики – податкова 

політика в аграрній сфері та її регуляторний складник. Встановлено, що податкова 

політика є ключовим фактором ефективної регуляторної політики в аграрній сфері. 

Ключові слова: регуляторна політика, аграрна сфера, глобальні виклики, 

регуляторні акти, податкова політика. 

Summary. Determine the element of the regulatory policy in the field of agrarian 

production. Regulatory policy in the agrarian sector in the narrow sense consists of state 

control over regulatory acts that affect the economic interests of economic entities in the 

agrarian sector. The main methods of this policy are Regulatory Impact Analysis (ARV) and 

M-Test. 

The first component of the regulatory policy - the tax policy in the agrarian sector and 

its regulatory component - is analyzed in detail. It has been established that tax policy is a 

key factor in effective regulatory policy in the agrarian sector. 

Key words: regulatory policy, agrarian sphere, global challenges, regulatory acts, tax 

policy. 

 

Постановка проблеми. Регуляторна політика в аграрному секторі 

відрізняється від загальноекономічної регуляторної політики 

особливостями, продиктованими специфікою аграрного бізнесу. Говорячи 

про регуляторну політику в будь-якому секторі економіки, насамперед, 

треба оцінювати якість формальних інститутів, через які реалізовуються 

економічні відносини у вигляді трансакцій. Специфіка національної 

регуляторної політики визначається наявним рівнем розвитку соціально-


