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Разом з тим, в Україні було розроблено і прийнято низку законів, 

спрямованих на реалізацію принципів збалансованого розвитку в країні, 

зокрема:  

 «Концепція сталого розвитку населених пунктів» (постанова Верховної 

Ради України від 24 грудня 1999 року № 1359-XIV);   

 «Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, 

прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2005 

роки»  (постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 

634); 

 «Концепція збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в Україні 

на період до 2025 року» (наказ Мінагрополітики України від 20 серпня 

2003 року № 280); 

 «Про затвердження Програми сталого соціально-економічного, еколо-

гічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року» 

(постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 1017);  

  «Концепція Державної цільової програми сталого розвитку сільських 

територій на період до 2020 року» (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 3 лютого 2010 р. № 121-р).  

У квітні 2012 року Національна академія наук України подала на розгляд 

Кабінету Міністрів України «Концепцію переходу України до сталого 

розвитку», в якій визначені наступні цілі:  

1) припинення деградації довкілля та перехід до збалансованого 

природокористування; 

2) формування нової моделі економіки на засадах невиснажливого 

відновлювального природокористування; 

3) поліпшення якості життя населення України; 

4) формування суспільної свідомості, світогляду населення України 

на засадах сталого розвитку; 

5) формування нормативно-правової та інституційної бази 

забезпечення сталого розвитку;  

6) збереження національних цінностей і традицій 

природокористування;  

7) захист національних інтересів України в процесі глобалізації; 

8) забезпечення участі всіх заінтересованих сторін у формуванні та 

реалізації політики сталого розвитку; 

формування та провадження регіональної політики сталого розвитку. 

 

1.5. Ознайомлення з концепцією сталого розвитку України 

 

Проект  

Концепція переходу України до сталого розвитку 

 

Виклики сучасності потребують від України вжиття термінових заходів 

щодо формування концептуального бачення розвитку країни. В умовах 

надмірної ресурсо- та енергоємності економіки України та збереження 

існуючої тенденції зростання цін на традиційні джерела енергії економіка 

може опинитися у складній ситуації найближчим часом. Для запобігання цій 
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та іншим загрозам, а також для виконання міжнародних зобов’язань Україна 

має визначити довгострокову перспективу свого розвитку, беручи за основу 

концепцію сталого розвитку, зафіксовану у підсумкових документах 

Конференцій ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 році та Йоганнесбурзі у 2002 році.  

Концепція переходу України до сталого розвитку (далі – Концепція) 

визначає цілісну систему поглядів на подальші шляхи взаємоінтегрованого 

гуманітарного, соціального, економічного та екологічного розвитку країни. 

Вона визначає також правові засади, принципи, цілі та першочергові завдання 

щодо переходу країни до сталого розвитку і є базовою для подальшого 

розроблення стратегії, плану дій, державних, регіональних та інших програм, 

проектів сталого розвитку на найближчу і віддалену перспективу.  

1 Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція 

На початок XXI століття Україна посідає одне з перших місць у світі за 

рівнем споживання енергії, води та інших ресурсів на одиницю ВВП, обсяги 

промислових відходів на душу населення перевищують аналогічні показники 

багатьох країн світу. Водночас, вона має значні і різноманітні природні 

ресурси, які протягом тривалого історичного періоду зазнавали масштабної 

екстенсивної експлуатації. Внаслідок цього ресурси значною мірою виснажені 

та деградовані й потребують дбайливого ставлення та ощадливого 

використання. Особливо це стосується земельних, водних і лісових ресурсів. 

Ресурсна орієнтація економіки країни визначає постановку проблеми. 

Загалом, маючи обмежені природні ресурси, Україна вкрай неефективно та 

витратно споживає більшість з них. 

Енергоємність ВВП України в 2,6 раза перевищує середньосвітову.  

Земельні ресурси потерпають від різних видів ерозії. Втрачається 

родючість ґрунтів. Сільськогосподарські угіддя займають 68,9% території 

країни, з них 78% припадає на ріллю. Показник розораності території України 

в 5 разів перевищує середньосвітовий, однак ефективність використання 

земель є надзвичайно низькою.  

Показник забезпеченості водними ресурсами в розрахунку на одного 

жителя в Україні майже в 7 разів менше середньосвітового. Водночас рівень 

водоємності національної економіки в 2,5 раза перевищує середньосвітовий 

рівень.  

Спостерігається тенденція зростання обсягів вирубування лісів.  

Загалом антропогенне та техногенне навантаження на довкілля в кілька 

разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу. Це 

позначається і на тривалості життя в Україні, яка у 2010 році становила лише 

69,8 років, що значно аналогічного показника у розвинутих країнах світу.  

Близько 15% території України з населенням понад 10 млн осіб перебуває 

у критичному екологічному стані. Обсяг викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря у 2010 році становив 146 кг на кожного мешканця, що в 

кілька разів перевищує такий показник у розвинутих країнах світу.  

Надмірно високий рівень забруднення довкілля підприємствами 

гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості, енергетичного 

сектора за роки незалежності не вдалося знизити.  

Масштабна тривала експлуатація природних ресурсів призвела до 

загострення екологічної ситуації в країні та не забезпечила відповідного 
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економічного розвитку (рівень ВВП на одну особу в Україні в 2011 році 

становив близько 60% середньосвітового). На світових ринках за Україною 

закріплюється роль сировинного регіону, оскільки основу її товарного 

експорту становить продукція природоємних, екологічно шкідливих, 

низькотехнологічних галузей. Водночас, у структурі імпорту значну частку 

становлять енергоносії, що посилює залежність України від інших країн. 

Велику загрозу становить експортна спеціалізація сільського господарства на 

вирощуванні культур, які особливо виснажують ґрунти.  

В Україні через надзвичайно високий рівень зношеності основних 

виробничих засобів зростає загроза техногенних аварій зі значними 

негативними екологічними наслідками. Найбільше зношені основні засоби у 

галузях транспорту та зв’язку (83,9%), промисловості (61,8%), освіти (62,4%) 

при середньому показнику за всіма видами економічної діяльності 60%.  

Слід також наголосити на нерівномірності територіальної концентрації 

виробництва.  

Через зростаючу соціальну нерівність за межею бідності опинилося 35% 

громадян України.  

Окреме місце займають проблеми, пов’язані з аварією на ЧАЕС, негативні 

наслідки якої не мають світових аналогів.  

Україна до цього часу не реалізувала повною мірою свій потужний 

соціально-історичний, культурний, трудовий та освітній потенціал і 

традиційні цінності щодо бережливого ставлення до природи. Висока загальна 

освіченість населення є потужною складовою потенціалу країни, проте рівень 

знань про сталий розвиток залишається у зародковому стані. Багато в чому це 

пов’язано з недостатнім впровадженням Стратегії ЄЕК ООН освіти для 

сталого розвитку. 

Втрачаються культурні надбання та вікові традиції природокористування.  

Нереалізованим ресурсом є залучення наукового потенціалу до 

розв’язання екологічних проблем. Країна, в якій ідеї В. І. Вернадського було 

покладено в основу світових уявлень про сталий розвиток, поки що не 

реалізувала їх у державній політиці та управлінні.  

Через брак політичної волі сталий розвиток не став пріоритетом 

державної політики України. Формуванню та реалізації політики сталого 

розвитку заважають також політична нестабільність і недостатність 

нормативно-правової бази та планування розвитку. В Україні триває практика 

прийняття економічних, соціальних, технологічних і екологічних рішень без 

необхідного поєднання їх в єдину комплексну систему на основі стратегії 

сталого розвитку. У національні, регіональні та секторальні програми та плани 

поки що не інтегровано екологічну складову, внаслідок чого спостерігається 

істотна залежність між економічним зростанням та пов’язаним з ним тиском 

на довкілля. 

Комплексне системне розв’язання викладених та інших проблем потребує 

прийняття Концепції та розроблення на її основі Стратегії сталого розвитку 

України та Національного плану дій з впровадження сталого розвитку.  

 

2 Мета та принципи сталого розвитку України  
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Метою сталого розвитку України є припинення деградації природних 

екосистем і забезпечення високого рівня та якості життя нинішнього і 

майбутніх поколінь жителів України на основі впровадження нової моделі 

економіки на засадах збалансованого природокористування. Досягнення цієї 

мети відповідає світоглядним цінностям і культурним традиціям українського 

народу, а також міжнародним зобов’язанням України. 

Основні принципи сталого розвитку України: 

 поєднання розвитку суспільства зі збереженням довкілля; 

 інтеграція економічної, соціальної та екологічної складових розвитку; 

 підтримання цілісності екосистем; 

 забезпечення соціальної справедливості; 

 запобігання економічним, соціальним та екологічним негараздам; 

 збалансоване виробництво і споживання;  

 збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;  

 забезпечення прозорості та підзвітності державного управління;  

 корпоративна соціальна відповідальність; 

 участь громадськості у формуванні та реалізації політики сталого 

розвитку;  

 збереження культурного різноманіття і традицій українського та 

інших народів, що живуть в Україні; 

 захист і збереження культурної та історичної спадщини народу 

України.  

Гармонізація ставлення суспільства до природи на теренах України і 

перехід до сталого розвитку потребують консолідації українського 

суспільства, усвідомлення громадянами і керівництвом держави своєї єдності, 

чіткого визначення національних стратегічних інтересів країни та реалізації 

політики сталого розвитку щодо їх практичного забезпечення. 

 

3 Цілі та шляхи (завдання) переходу України до сталого розвитку  

 

Перехід України до сталого розвитку передбачається здійснити шляхом 

досягнення визначених цілей. Наведені нижче цілі визначено на основі аналізу 

наявних проблем і дисбалансів розвитку України, а також її міжнародних 

зобов’язань. 

 

Ціль 1. Припинення деградації довкілля та перехід до збалансованого 

природокористування  

Першочергові завдання:  

у сфері збереження природних екосистем, підтримання 

екосистемних функцій, збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття: 

 запобігання антропогенній деградації, збереження цілісності 

природних екосистем і підтримання їхніх екосистемних функцій; 

 розвиток національної екомережі України; 

 збереження ландшафтів і біоти, зникаючих видів, відновлення 

чисельності та ареалів природних популяцій;  
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 збереження та відновлення особливо цінних культурних ландшафтів; 

у сфері зниження рівня забруднення довкілля відходами, викидами і 

скидами: 

 зменшення обсягів викидів в атмосферу забруднюючих речовин, 

скидів у водні об’єкти, обсягів утворення промислових і побутових 

відходів шляхом впровадження ресурсозберігаючих і безвідходних 

технологій;  

 мінімізація та утримування обсягів озоноруйнуючих викидів і 

парникових газів на рівні, узгодженому з міжнародними нормами і 

квотами; 

 створення системи комплексного управління відходами на основі 

застосування нових технологій утилізації, знешкодження, повторного 

використання та безпечного зберігання відходів;  

у сфері землекористування: 

 удосконалення системи землекористування та землеустрою, 

досягнення науково обґрунтованих співвідношень земель за 

категоріями використання, передусім, у структурі земель 

сільськогосподарського призначення; 

 рекультивація порушених, деградованих, забруднених, підтоплених і 

затоплених земель; 

у сфері водокористування: 

 впровадження інтегрованого управління водними ресурсами на основі 

басейнового принципу;  

 підтримання та відновлення природного режиму функціонування 

водних об’єктів шляхом оптимізації використання водних ресурсів, 

заборони скидання в них забруднених вод, дотримання законодавства 

про водоохоронні зони, розчищення малих річок і запобігання 

замулюванню та заростанню водойм; 

 зменшення рівнів питомої водоємності виробництва та комунального 

господарства;  

 удосконалення правового та економічного механізму регулювання 

водокористування на основі запровадження зворотного 

водозабезпечення, економії води; 

у сфері використання мінерально-ресурсної бази: 

 планування розвитку гірничодобувної промисловості на основі 

довгострокового прогнозування стану мінерально-сировинної бази, 

вдосконалення технологій видобування корисних копалин та їх 

переробки, створення кадастрів природних ресурсів; 

 впровадження маловідходних ресурсозберігаючих технологій 

видобування та комплексної поглибленої переробки сировини; 

 пошук нових родовищ корисних копалин на принципах еколого-

економічної доцільності їх освоєння та пріоритетне використання 

техногенних родовищ і відходів виробництва; 

 впровадження нормативів і способів використання й консервації 

підземного простору відпрацьованих шахт і порушених гірничими 

роботами земель; 
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 удосконалення механізмів ліцензування та плати за використання 

надр, системи прав власності на мінерально-сировинні ресурси;  

у сфері лісокористування: 

 впровадження в практику лісокористування критеріїв і принципів 

сталого управління лісами; 

 доведення площі лісів до науково обґрунтованих нормативів у межах 

кожної природної зони, зокрема степової; 

 залісення рекультивованих порушених земель і відновлення мережі 

полезахисних смуг; 

 розроблення та впровадження системи протидії вирубуванню лісів і 

лісовим пожежам.  

 

Ціль 2. Формування нової моделі економіки на засадах 

невиснажливого відновлювального природокористування  

Першочергові завдання: 

у сфері структурної перебудови економіки України: 

 структурна перебудова національної економіки у напрямі зниження 

частки сировинних галузей промисловості, розвитку 

високотехнологічних виробництв, активізації інноваційної діяльності; 

 доведення частки відновлюваної енергетики до 

середньоєвропейського рівня; 

 запровадження системи стратегічної екологічної оцінки стратегій, 

планів і програм; 

 удосконалення системи довгострокового прогнозування стану 

природних ресурсів, їх економічної оцінки; створення уніфікованих 

кадастрів природних ресурсів; 

 проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у разі імпорту 

та міжрегіонального переміщення сировини, продукції та відходів;  

 зміна акценту в податковій політиці з оподаткування робочої сили та 

доходу на оподаткування ресурсопотоків і забруднення;  

 забезпечення розвитку та впровадження більш чистого виробництва; 

 удосконалення системи обліку та довгострокового прогнозування 

стану природних ресурсів, їх економічної оцінки; створення та 

використання уніфікованих кадастрів природних ресурсів; 

 детінізація економіки; 

 підвищення у структурі засобів виробництва частки інформаційно-

комунікаційних технологій; 

 розвиток секторів «зеленої» економіки;  

в енергетичній сфері: 

 пріоритетний розвиток відновлюваної енергетики: будівництво 

вітрових електростанцій, використання сонячної енергії, геологічна 

розвідка і технічне освоєння родовищ геотермальних ресурсів, 

розроблення та впровадження біоенергетичних установок, 

використання шахтного метану; 
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 раціоналізація використання наявних енергетичних потужностей з 

урахуванням прогнозних потреб територіального розвитку; відмова 

від будівництва гігантських енергогенеруючих агрегатів;  

 підвищення технічного рівня та екологічної безпеки теплових 

електростанцій шляхом застосування новітніх ефективних технологій 

спалювання палива; 

 розроблення державної програми оптимізації використання ядерної 

енергії та виведення з експлуатації енергоблоків атомних 

електростанцій, які відпрацювали свій термін, і створення 

потужностей для переробки та безпечного захоронення їх відходів;  

у сфері енергозбереження:  

 зменшення рівня енергоємності виробництва шляхом впровадження 

енергозберігаючих технологій;  

 впровадження ефективних механізмів економії енергії шляхом 

удосконалення цінової та митної політики, оподаткування, кредитно-

фінансових механізмів, економічного стимулювання 

енергозбереження у бюджетній сфері;  

 запровадження практики аудитів з енерго- і ресурсозбереження для 

обґрунтування норм ресурсовитрат і тарифів на послуги житлово-

комунального господарства; 

 запровадження екологічної сертифікації та ліцензування у сфері 

природокористування і ресурсозбереження; 

 обмеження монополізму в ресурсному секторі; 

у сфері промислового виробництва та транспорту:  

 формування ефективної у господарському та екологічному 

відношенні міжгалузевої структури виробництва, що відповідає 

світовим стандартам і потребам економіки країни та її регіонів;  

 поступове скорочення сировинних виробництв, використання у 

виробництві замкнутих технологічних циклів і рециклінгу; 

 мінімізація використання або повне вилучення токсичних матеріалів з 

усіх видів відходів поблизу джерел їх виникнення шляхом заміни 

сировини та технологій; 

 модернізація та використання екологічно безпечних видів транспорту, 

транспортних комунікацій і палива, у тому числі невуглецевого; 

 в аграрній сфері: 

 впровадження енергоефективних технологій обробітку землі, 

оптимізація структури посівних площ і сівозмін, реалізація заходів з 

підвищення родючості ґрунтів і продуктивності орних земель; 

 впровадження ресурсоощадних систем ведення сільського 

господарства та адаптованих до місцевих умов технологій; 

 розширене впровадження органічного землеробства;  

 забезпечення контролю якості сільськогосподарської продукції; зміна 

структури харчування населення;   

 забезпечення розвитку сільських поселень, гармонізованих з 

особливостями довкілля; 

 впровадження ефективного контролю за використанням генетично 

модифікованих організмів; 
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у сфері житлово-комунального господарства: 

 енергозбереження та зменшення витрат на опалення житла, 

водозабезпечення та утилізацію відходів; законодавче закріплення 

економічних механізмів стимулювання зменшення 

енергоспоживання;  

 тотальне впровадження систем обліку і регулювання споживання 

води, тепла та енергоресурсів; 

у сфері нових технологій: 

 розвиток національної інноваційно-інформаційної інфраструктури; 

 активізація процесів внутрішнього і зовнішнього трансферу 

наукоємних ресурсо- та екоефективних технологій; 

 скорочення термінів впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу в практичну діяльність суб’єктів господарювання. 

Ціль 3. Поліпшення якості життя населення України  

Першочергові завдання: 

 розроблення та впровадження стратегії захисту здоров’я людей від 

впливу негативних чинників навколишнього середовища з чіткою 

регламентацією надходження у довкілля речовин та енергії, 

шкідливих для здоров’я;  

 розроблення та впровадження стратегії забезпечення особистісного 

розвитку людини; розроблення та проведення медико-соціальних 

заходів щодо збереження соматичного і психофізіологічного здоров’я 

населення, запобігання епідеміям і екологічно зумовленим 

захворюванням; 

 забезпечення безкоштовних базових медичних послуг для всіх верств 

населення;  

 збереження та поліпшення сукупності природних і соціальних умов, 

що забезпечують здоров’я і тривалість безпечного життя людини, а 

також відповідність життєвого простору індивідуальним і суспільним 

потребам; 

 забезпечення високої трудової зайнятості населення, продуктивності 

праці та гідної її оплати;  

 забезпечення громадського порядку та суспільної безпеки, 

блокування чинників виникнення злочинності, тероризму, проявів 

вандалізму, заворушень на релігійному та етнічному підґрунті; 

 створення сприятливого життєвого середовища у міських і сільських 

поселеннях, яке відповідає соціально-психологічним установкам 

особистості та місцевих спільнот, їхнім культурним традиціям; 

 подолання диспропорцій у рівнях розвитку поселень; 

 здійснення заходів щодо обмеження екстенсивного промислового 

розвитку, а також екологізації виробництва субрегіональних систем 

розселення; 

 збереження та примноження рекреаційних якостей територій 

курортного призначення, а також територій для відпочинку і туризму; 

підтримання такого природно-суспільного стану, який виключає 
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природні й техногенні надзвичайні ситуації, аварії та катастрофи з 

тяжкими соціальними та екологічними наслідками. 

 

Ціль 4. Формування суспільної свідомості, світогляду населення 

України на засадах сталого розвитку  

 Першочергові завдання: 

у сфері освіти: 

 інтеграція освіти для сталого розвитку у національну систему освіти, 

підвищення рівня кваліфікації та перепідготовки державних 

службовців і кадрів для різних галузей економіки відповідно до 

Стратегії ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку; 

 перегляд чинних, розроблення нових освітніх стандартів і 

кваліфікаційних вимог відповідно до принципів освіти для сталого 

розвитку; 

 активне залучення спеціалізованих громадських організацій до 

формального та неформального навчання і освіти з питань сталого 

розвитку;  

 залучення приватного сектора і промисловості в освітні процеси, щоб 

передавати практичний досвід розв’язання проблем;  

 розроблення сучасних засобів навчання і навчально-методичних 

матеріалів для викладання основ сталого розвитку, зокрема підготовка 

та видання підручників і посібників зі сталого розвитку, а також 

навчально-методичних матеріалів для педагогів, учнів, наукових 

працівників на всіх рівнях системи освіти і професійної підготовки; 

у сфері науки: 

 надання державної підтримки програмам наукових досліджень з оцінки 

природно-ресурсного потенціалу України, використання енергії, 

розроблення та впровадження системи індикаторів сталого розвитку та 

методів просторового планування, впливу чинників довкілля на стан 

здоров’я населення, а також демографічних тенденцій;  

 проведення фундаментальних наукових досліджень з формування 

нової ідеології життєдіяльності українського суспільства, спрямованої 

на екологізацію економіки, виробництва, споживання, політики, 

освіти;  

 дослідження здатності екосистем витримувати антропогенне 

навантаження;  

 проведення економічної оцінки справжньої вартості природних 

ресурсів;  

 створення екологічно безпечних технологій освоєння невідновлюваних 

ресурсів низької якості, важкодоступних ресурсів та їх альтернативних 

замінників; 

 сприяння науковим дослідженням у сфері ефективних методів 

навчання, інструментів (механізмів) оцінки збалансованості розвитку, 

формування життєвих установок і цінностей; 

у сфері культури: 
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 формування світогляду українського народу на засадах 

загальнолюдських цінностей, ідей гуманізму та демократії з 

урахуванням принципів сталого розвитку; 

 збереження історичної та культурної спадщини українського народу, 

його природної духовності; 

у сфері інформаційного забезпечення та доступу до інформації: 
 забезпечення постійної інформованості населення з питань розв’язання 

місцевих і загальнодержавних екологічних проблем і процесу переходу 

до сталого розвитку з активним залученням засобів масової інформації.  

 

Ціль 5. Формування нормативно-правової та інституційної бази 

забезпечення сталого розвитку  
Першочергові завдання:  

у сфері нормативно-правового забезпечення:   

 розроблення та впровадження Стратегії сталого розвитку України;  

 розроблення та впровадження Національного плану дій зі сталого 

розвитку на кожні 5-7 років;  

 проведення експертизи законопроектів щодо їх відповідності 

принципам сталого розвитку з метою створення адекватного правого 

поля і стимулюючих фінансово-економічних механізмів; 

 розроблення комплексних прогнозних документів щодо змін природно-

ресурсного потенціалу, стану довкілля та рівня життя і здоров’я 

населення; 

 законодавче забезпечення переходу від соціально-економічного 

планування до еколого-соціально-економічного планування розвитку 

країни, регіонів і населених пунктів (до планування сталого розвитку) з 

обов’язковим урахуванням стану демографічної ємності території; 

 розроблення та впровадження в статистичну звітність всіх рівнів 

індикаторів сталого розвитку; 

у сфері формування інституційної бази сталого розвитку:  

 створення Національної агенції зі сталого розвитку з повноваженнями 

щодо стратегічного планування переходу до сталого розвитку та 

інтеграції економічної, соціальної та екологічної політики; 

 зміцнення системи державного управління сталим розвитком, введення 

посади віце-прем’єра зі сталого розвитку; 

 створення при Президентові України Громадської ради зі сталого 

розвитку з метою вироблення рекомендацій до стратегічних документів 

щодо сталого розвитку України;  

 посилення інтеграції екологічної політики в галузеві політики, 

створення в усіх міністерствах і облдержадміністраціях управлінь зі 

сталого розвитку; 

 впровадження системи заохочення муніципальних програм сталого 

розвитку;  

 створення інформаційно-аналітичних і науково-освітніх центрів зі 

сталого розвитку; 
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 організація системи моніторингу стану довкілля, населення та 

господарства за ключовими показниками.  

 

Ціль 6. Збереження національних цінностей і традицій 

природокористування  

Першочергові завдання:  

 визнання значущості традиційних цінностей, знань і методів 

використання ресурсів як базису для формування принципів 

збалансованості, справедливості, достатності та ефективності у межах 

ємності довкілля для сприяння сталому розвитку; 

 відновлення та поширення  історично сформованих в Україні та 

адаптованих до вимог сьогодення національних цінностей, традицій і 

досвіду природокористування як системи цілісних наукових уявлень 

про землю, природні ресурси, систему господарювання та природу; 

 створення і зміцнення правових інструментів для збереження 

традиційних природних і природно-антропогенних ландшафтів як 

осередків вивчення та відтворення вікових практик господарювання, 

збалансованого з природним середовищем; 

 зміна моделей споживання на основі традиційних цінностей і способів 

природокористування та споживання; 

 введення системи заходів для формування у населення усвідомлення 

традицій природокористування як національної цінності;  

 визнання самоцінності інших живих істот, які мають право на свій 

життєвий простір.   

 

Ціль 7. Захист національних інтересів України в процесі глобалізації 

Першочергові завдання: 

у сфері захисту національних інтересів:  

 впровадження системи комплексної оцінки переваг і ризиків для сталого 

розвитку України під час підготовки нових зобов’язань міжнародного 

характеру; 

 забезпечення проведення обов’язкової стратегічної екологічної оцінки у 

разі залучення іноземних інвестицій та в процесі інтеграції України до 

світової економіки; 

 забезпечення експорту товарів і послуг, у виробництві яких Україна має 

конкурентні переваги, зокрема сільськогосподарської продукції в 

умовах наростаючої продовольчої кризи;  

 сприяння експорту продуктів переробки, а не сировини;  

 сприяння у реалізації конкурентних переваг країни на світовому ринку 

транспортних послуг з урахуванням потужного транзитного потенціалу 

України; 

 активізація розвитку конкурентоспроможних секторів економіки у 

міжнародному співробітництві України; 

 пріоритетне забезпечення диверсифікації джерел постачання 

енергоресурсів в Україну та зростання рівня енергозабезпеченості на 

основі внутрішніх енергоресурсів;  



61 

 

 створення єдиного національного культурного простору та захист цього 

простору від негативних впливів процесів глобалізації;  

у сфері міжнародного співробітництва:  

 європейська інтеграція України відповідно до Угоди про партнерство та 

співробітництво, Порядку денного асоціації Україна-ЄС та інших 

нормативних документів з обов’язковим захистом національних 

інтересів країни у цьому процесі;  

 розвиток співробітництва України з іншими країнами та міжнародними 

організаціями з питань сталого розвитку;  

 участь України у міжнародному співробітництві щодо 

ресурсозбереження та екоефективності, у тому числі реалізації 

механізмів Кіотського протоколу через проекти спільного 

впровадження.  

 

Ціль 8. Забезпечення участі всіх заінтересованих сторін у формуванні 

та реалізації політики сталого розвитку  

Першочергові завдання: 

 розроблення та впровадження механізмів партнерства органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, науки, освіти і 

громадських організацій; 

 удосконалення процедур участі громадськості у прийнятті рішень на 

рівні міністерств, відомств, регіональних і місцевих органів управління 

щодо програм та проектів розвитку, які можуть мати негативні 

соціально-економічні та екологічні наслідки; 

 встановлення ефективного громадського контролю за діяльністю 

владних структур;  

 створення системи об’єктивного інформування всіх заінтересованих 

сторін про політичні, економічні, соціальні та екологічні аспекти сталого 

розвитку України;  

 організація постійного діалогу влади, інститутів громадянського 

суспільства та бізнесу на найвищому політичному рівні щодо проблем 

розвитку України та шляхів їх розв’язання; 

 забезпечення всебічної підтримки суспільно значущих громадських 

ініціатив; 

 забезпечення підготовки і видання доповіді громадських  організацій 

«Громадська оцінка сталого розвитку України».  

 

Ціль 9. Формування та впровадження регіональної політики сталого 

розвитку  

Першочергові завдання: 

 розроблення та впровадження регіональної політики, яка 

забезпечуватиме гармонійне поєднання загальнонаціональних і 

регіональних інтересів, регулярний моніторинг її виконання, а також 

узгоджуватиметься зі стратегією сталого розвитку України; 

 розроблення та реалізація узгоджених регіональних програм сталого 

розвитку на основі комплексного міжрегіонального використання 

природно-ресурсної бази країни;  



62 

 

 оптимізація співвідношення рівнів розвитку регіонів на основі 

врахування природних, природно-ресурсних, історичних, 

соціокультурних чинників розвитку кожного з них; 

 класифікація регіонів України за рівнем техногенного навантаження та 

поліпшення екологічної ситуації у найпроблемніших регіонах;  

 зміцнення горизонтальних зв’язків між регіонами шляхом виконання 

спільних соціально-економічних і екологічних програм та проведення 

міжрегіональних природоохоронних заходів.  

 

4 Механізми (способи) переходу України до сталого розвитку 

 

Практична реалізація переходу України до сталого розвитку зумовлена як 

впливом України на глобальні процеси, так і зворотним впливом. У цих 

умовах в основу дії механізмів реалізації переходу до сталого розвитку має 

бути закладений принцип забезпечення багаторівневої системи дій і заходів. 

Модель реалізації Концепції сталого розвитку України включає блоки 

заходів наддержавного та внутрішньодержавного рівнів. Це дії, спрямовані на 

мінімізацію негативних зовнішніх чинників, що діють на наддержавному та 

внутрішньодержавному рівнях, а також дії активного, конструктивного 

характеру, що забезпечують реалізацію заходів щодо створення нових 

ресурсів і умов забезпечення сталого розвитку країни, посилення її 

конкурентних позицій на міжнародній арені, зростання економічного 

потенціалу, соціального розвитку, поліпшення екологічної ситуації в межах її 

території. 

Реалізація моделі сталого розвитку в Україні потребує створення та 

використання структурованої системи правових, економічних та інших 

механізмів. У найзагальнішому вигляді можна визначити такі види механізмів 

переходу до сталого розвитку: 

І. Державні регулюючі механізми.  

ІІ. Правові механізми.  

ІІІ. Фінансові механізми державного регулювання.  

ІV. Економіко-виробничі механізми.  

V. Соціально-економічні механізми.  

VІ. Соціальні світоглядні, наукові й освітянські механізми. 

 

5 Етапи переходу до сталого розвитку 

 

На шляху до сталого розвитку будуть змінюватися уявлення про нього, 

оскільки поглиблюватимуться знання про природу, людину, її потреби та 

засоби їх задоволення. Тому реалізація принципів сталого розвитку має 

здійснюватися поетапно. 

На першому (стабілізаційному) етапі мають бути створені передумови 

переходу до сталого розвитку. Слід зупинити процеси деградації у суспільстві 

й природі, створити умови для здійснення комплексного оздоровлення 

довкілля та відтворення природних ресурсів, а також досягти усвідомлення 

більшістю населення безальтернативності сталому розвитку та пріоритетності 

екологічних чинників над усіма іншими.  
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На другому (підготовчому) етапі слід здійснити перехід від економіки 

зростання до економіки розвитку, забезпечити комплексне оздоровлення 

природного середовища і надати пріоритетне значення відтворенню 

природних ресурсів, забезпечити умови для створення внутрішнього ринку, 

домогтися реальної єдності влади і суспільства. Необхідно розробити і 

впровадити в життя нову політику в галузі освіти і виховання, науки і 

технологій згідно з принципами та завданнями сталого розвитку. 

На третьому (перехідному) етапі потрібно здійснити системні (структурні 

та функціональні) перетворення в економіці, екологізацію суспільно-

економічних відносин, технологічне оновлення виробництва, інформатизацію 

національної та регіональних економічних систем, зміну моделей виробництва 

і споживання, подолати бідність як соціальне явище, поліпшити якість життя 

населення, наблизити витрати ресурсів на одиницю кінцевої продукції до 

рівня розвинутих європейських країн. 

На четвертому (сформованому) етапі функціонування стратегії сталого 

розвитку Україна має стати повноправним членом спільноти розвинутих країн 

світу, що перейшли на засади сталого розвитку. 

 

6 Очікувані результати  

 

Реалізація переходу України до сталого розвитку сприятиме: 

- зменшенню антропогенного навантаження на довкілля та 

запровадженню збалансованого природокористування; 

- припиненню деградації довкілля та збереженню біологічного й 

ландшафтного різноманіття; 

- підвищенню конкурентоспроможності національної економіки; 

- екологізації усіх галузей економіки;  

- структурній перебудові економіки країни у напрямі зростання 

частки високотехнологічних видів економічної діяльності та 

зменшення частки ресурсо- й енергоємних виробництв; 

- створенню сприятливих умов для розвитку соціально та 

екологічно відповідального бізнесу; 

- підвищенню рівня якості життя населення та особистісного 

розвитку людини;  

- підвищенню продуктивності праці; 

- захисту здоров’я населення від негативних чинників довкілля та 

зростанню тривалості життя; 

- підвищенню рівня соціальних стандартів і гарантій; 

- інтеграції освіти для сталого розвитку в національну систему 

освіти, підвищенню рівня кваліфікації та перепідготовки 

державних службовців і кадрів для різних галузей економіки; 

- створенню системи наукового забезпечення переходу до сталого 

розвитку; 

- збереженню історичної та культурної спадщини українського 

народу; 

- удосконаленню нормативно-правого забезпечення  сталого 

розвитку;  



64 

 

- формуванню системи державного управління сталим розвитком; 

- зміні моделей виробництва і споживання на основі традиційних 

цінностей та новітніх способів природокористування;  

- захисту національних інтересів України;  

- розвитку громадянського суспільства; 

- зміцненню партнерства органів державної влади та місцевого 

самоврядування, бізнесу, науки та інститутів громадянського 

суспільства у реалізації політики сталого розвитку України;  

- реалізації політики сталого розвитку на регіональному рівні та 

зменшенню регіональних диспропорцій. 

 

7 Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 

Фінансування заходів переходу України до сталого розвитку планується 

здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також 

інших джерел. 

Для виконання заходів переходу України до сталого розвитку також 

залучатиметься міжнародна фінансова допомога. 

 

Розробники проекту концепції:  

 Інститут географії НАНУ  

 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ 

 Інститут проблем природокористування та екології НАНУ  

 Науково-дослідний інститут сталого розвитку та природокористування 

НАНУ  

 Українське товариство охорони природи  

 Всеукраїнська екологічна ліга 

 

Прес – конференція 

«Перехід України до збалансованого розвитку» 

 

Підготувала вчитель географії  

КУ СЗОШ №11 

Бондаренко С. М. 

Мета: систематизувати  та поглибити знання учнів про передумови та 

складові сталого  розвитку України,  безпеку людини в контексті Концепції 

ООН про сталий розвиток людства; розвивати навички самостійної пошукової 

роботи;  вміння аргументовано викладати свою точку зору; формувати 

комунікативні компетенції учнів; виховувати толерантність, бажання 

пізнавати навколишній світ; сприяти розвитку екологічного мислення учнів.  

 

Склад учасників конференції:   доповідачі, кореспонденти, запрошені. 

 

І. Організаційний момент. 

Вітання, запрошення до співробітництва, побажання гарного настрою. 

Оголошення теми і мети заходу.   

Ведучий представляє доповідачів і розпочинає конференцію віршем 

Віктора  Геращенко «Впаду на груди рідної землі…» 
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…Впаду на груди рідної землі 

І серцем її дихання відчую. 

Відчую рани, болі і жалі. 

Чи є той лікар, що все це злікує? 

Цей тужний стогін лине з глибини, 

І знову й знов мою тривожить душу. 

Він народився з нашої вини – 

Ми до землі були такі байдужі… 

Ми брудом запоганили річки, 

Розводим сміття замість зелен-саду. 

І ліс стоїть, засмучений такий – 

Ми більше нищимо дерев, ніж садим. 

І чи весна надворі, чи зима, 

Чи дощ іде, чи сніг останній тане – 

Дими висять довкіл, немов туман, 

Крізь них до неба погляд не дістане. 

…Впаду на груди рідної землі 

І прошепочуть тихо-тихо губи: 

Ми тут живемо, а не десь в імлі. 

Чому ж цю землю так безжально губим?  

 

ІІ.  Хід конференції 

1 доповідач (експерт з економіки) 

 

Стратегія  сталого розвитку. Передумови, принципи, складові. 

Впродовж багатьох століть людство жило на основі «філософії 

споживання» під гаслами «людина – цар природи» та «споживання заради 

процвітання». Панування ресурсоруйнівних технологій визначалося 

пріоритетом економічної вигоди та ілюзією невичерпності ресурсного 

потенціалу. Унаслідок такого способу господарювання  ресурси вичерпалися, 

почалася деградація природного середовища. Людство зіштовхнулося з 

глобальними екологічними проблемами , кризами й катастрофами. Це стало  

соціально-економічними та екологічними передумовами  виникнення 

концепції сталого розвитку.  

У 1972 році Конференція ООН у Стокгольмі показала, що у світі існують 

протиріччя в поглядах на процес розвитку в індустріально розвинених 

державах і державах , що розвиваються: перші хотіли екологізації, проведення 

робіт з очищення планети, другі – економічного розвитку, подолання бідності. 

У 1983 році була створена міжнародна комісія з навколишнього середовища й 

розвитку, що висловила думку про необхідність об’єднання  напрямку 

розвитку обох груп країн. Як наслідок, з’явилося поняття «сталий розвиток» 

Конференція ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка 

відбулася 1992 р. в м. Ріо-де-Жанейро та одностайно ухвалила так звану 

«Декларацію Ріо», визнала концепцію сталого розвитку домінантною 

ідеологією функціонування земної цивілізації у ХХІ ст. 
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Актуальність впровадження Стратегії сталого розвитку в Україні 

обумовлена необхідністю стабілізації техногенного навантаження на 

навколишнє природне середовище та розв'язання комплексу екологічних 

проблем в умовах соціально-економічного зростання. 

  Стратегія сталого розвитку України є програмним документом 

довгострокової дії, який ґрунтується на сучасних міжнародних принципах 

співіснування людства і довкілля і в якому визначається мета, завдання та 

пріоритетні напрями поступального розвитку українського суспільства на 

шляху забезпечення збалансованості економічних, соціальних та екологічних 

чинників. Пріоритетним напрямом сталого розвитку є оптимізація 

життєдіяльності людства в умовах безпечного природного середовища і 

гармонійних відносин як усередині суспільства, так і між окремими 

спільнотами.  

Сталим є розвиток, який задовольняє потреби суспільства, не ставлячи під 

загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. В основі 

сталого розвитку лежать невід'ємні права людини на життя та повноцінний 

розвиток. Треба підкреслити, що альтернативи стратегії сталого розвитку 

людства немає. 

 

Кореспондент газети «Вісник»: Що покладено в основу Стратегії сталого 

розвитку?  

1 доповідач (експерт з економіки) 

В основу Стратегії покладено рішення Конференції ООН з 

навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік) та 

Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 рік), інших 

міжнародних форумів з питань навколишнього середовища та забезпечення 

сталого розвитку. 

Стратегія базується на положеннях Конституції України, законах та 

інших нормативно-правових актах, міжнародних договорах, стороною яких є 

Україна, а також на результатах наукових досліджень у сферах екології та 

суспільного розвитку, оцінці сучасного стану довкілля та соціально-

економічного розвитку держави, врахуванні глобальних і регіональних 

особливостей взаємодії людини та довкілля.  

 

Кореспондент газети «Тиждень»: В чому полягала необхідність 

розроблення Стратегії сталого розвитку?  

1 доповідач (експерт з економіки) 

Протягом тривалого часу економічний розвиток України 

супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів. 

Наслідки такої економічної діяльності продовжують негативно впливати на 

навколишнє середовище, що призводить до виснаження ресурсного 

потенціалу, зростання витрат на захист населення і територій, ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій та відтворення природної рівноваги.  

Україна продовжує посідати провідне місце в світі за інтенсивністю 

використання та експлуатації надр. Унаслідок зростання вартості 

енергоресурсів і ускладнення гірничо-геологічних та екологічних умов 

освоєння мінерально-сировинних ресурсів знижується економічна 
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ефективність видобутку корисних копалин. У більшості гірничодобувних 

регіонів накопичилися серйозні соціально-економічні та екологічні проблеми. 

Через закриття шахт і кар'єрів набули розвитку небезпечні гідрогеологічні 

процеси - підтоплення, зсуви, хімічне забруднення ґрунтів, підземних вод 

тощо.  

 

Кореспондент газети «Вісник»: Які принципи  Концепції сталого 

розвитку? 

1 доповідач (експерт з економіки) 

Концепція сталого розвитку ґрунтується на п`яти головних принципах: 

1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого 

характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, що живуть зараз, не 

втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовольняти свої 

потреби. 

2. Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів, 

відносні. Вони пов`язані з сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а 

також із здатністю біосфери до самовідновлення. 

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати 

можливість реалізувати свої надії на більш благополучне життя. Без цього 

сталий і довготривалий розвиток просто неможливий. Одна з головних причин 

виникнення екологічних та інших катастроф - злидні, які стали у світі 

звичайним явищем. 

4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто користується надмірними 

засобами (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями 

планети, зокрема відносно використання енергії. 

5. Розміри і темпи росту населення повинні бути погоджені з виробничим 

потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється 

Приклади: 

- Будівництво доріг, будівель має супроводжуватися відповідним 

зростанням зелених насаджень - щоб не погіршувати стан довкілля. 

- Зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися 

виснаженням чи іншим погіршенням якості ґрунту. 

- Видобування корисних копалин (наприклад металевих руд, вугілля) має 

супроводжуватися створенням підприємств що не залежать від цього 

видобутку. Таким чином щоб після вичерпання - майбутні покоління (а часто 

й поточні) не мали економічних проблем. 

- У приватному сенсі - заробітна плата повинна компенсувати витрати 

на відновлення здоров'я, погіршене через виконувану роботу. 

- Медичні препарати та хірургічні операції повинні не лише вирішувати 

поточну проблему, але й не призвести до погіршення стану здоров'я пацієнта 

у майбутньому, часто це включає і здоров'я наступних поколінь. 

 

Кореспондент газети «Часопис»: Які основні складові сталого розвитку? 

1 доповідач (експерт з економіки) 

Сталий розвиток включає екологічну, соціальну, економічну складові . 

Не можна реалізувати жодну з трьох складових стратегії сталого розвитку 

ізольовано, одну за рахунок інших. Вони органічно взаємопов’язані та 
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взаємообумовлені і тільки в цій єдності складають сталий розвиток. Спроби 

відірвати або ізолювати їх приречені на невдачу. Разом з тим треба зауважити, 

що в цій єдності ключовою ланкою є екологічна. Без збереження природи, 

середовища проживання людей всі інші втрачають сенс. 

 

Кореспондент газети «Вісник»: Чи визначені етапи реалізації 

Стратегії?  

1 доповідач (експерт з економіки) 

Стратегія реалізується у три етапи: короткостроковий (підготовчий) - до 

2007 р., середньостроковий (стабілізаційний) - до 2015 - 2025 років та 

довгостроковий - на подальшу перспективу.  

Метою першого етапу є створення стартових умов для ефективної 

реалізації завдань визначених Стратегією.  

Метою другого етапу є стабілізація структурних змін в економіці та 

соціальній сфері, створення основних засад соціально спрямованої ринкової 

економіки, подолання масової бідності, вихід на економічні показники 

середньо розвинутих країн.  

На третьому етапі сталий розвиток повинен стати домінуючим 

принципом державної політики.  

 

2 доповідач (експерт з екології) 

Аналіз ресурсо-екологічних і природоохоронних проблем  

у контексті сталого розвитку 

Одним з основних чинників сталого розвитку України є її природні умови 

і ресурси. Протягом тривалого часу економічний розвиток України 

супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів. 

Погіршення стану, деградація і виснаження ресурсів довкілля зумовлені 

передусім такими чинниками, як недостатньо екологічно обґрунтоване 

використання природно-ресурсного потенціалу, відсутність комплексності у 

веденні господарської діяльності, в освоєнні та експлуатації територій і 

корисних копалин тощо. У процесі господарської діяльності порушується 

генетична цілісність ландшафтів. До цього призводять екологічна 

незбалансованість структури сільськогосподарських угідь, ігнорування 

екологічної ємності та ерозійної стійкості ландшафтів під час їх використання, 

надмірна у багатьох регіонах країни розораність території, нераціональне 

ведення лісового господарства без урахування екологічних функцій лісів 

тощо.  

Для істотного зменшення техногенного навантаження на довкілля, 

припинення процесів його деградації необхідно докорінно змінити існуючу 

практику господарювання.  Критерієм сталого розвитку повинен бути не 

приріст обсягів виробництва, а потенціал його зростання в умовах збереження 

та переходу до покращення якісних показників навколишнього природного 

середовища. 

Соціально-економічний розвиток має ґрунтуватися на принципах 

врахування можливостей природних комплексів витримувати 

антропотехногенні навантаження і забезпечувати нормальне функціонування 

біосфери і локальних екосистем. Від цього вирішальною мірою залежать їх 
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корисна продуктивність, якість і комфортність життєвого середовища, 

екологічне та економічне благополуччя населення того чи іншого регіону.  

 

Кореспондент газети «Екологічна варта»: В 90-х роках минулого 

століття відбулося скорочення обсягів промислового виробництва в Україні. 

Чи сприяло це зменшенню забруднення навколишнього середовища? 

2 доповідач (експерт з екології) 

Скорочення обсягів промислового виробництва в Україні в 90-х роках 

минулого століття зумовило зменшення загального обсягу викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Проте 

починаючи з 2001 року знову спостерігається тенденція до збільшення 

забруднення. Це зумовлено реальним зростанням обсягів виробництва в 

базових галузях економіки в умовах недостатнього впровадження нових 

екологічно чистих технологій. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря мають транскордонний характер і негативно впливають на стан 

довкілля й інших країн.  

Переважна більшість місць зберігання відходів не відповідає умовам 

екологічної безпеки, перебуває в незадовільному стані і є одним із найбільш 

вагомих чинників забруднення довкілля. Серед основних джерел утворення 

відходів слід назвати підприємства гірничопромислового, хіміко-

металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, 

целюлозно-паперового та агропромислового комплексів.  

За матеріалами спостережень мережі Держкомгідромету України  можна 

зробити висновки, що екологічний стан країни залишається напруженими. 

Забруднення повітряного басейну міст порівняно з попередніми роками 

суттєво не змінилось, однак спостерігається підвищення рівня в атмосфері 

такої канцерогенної домішки, як бензопірен. В атмосферних опадах суттєвих 

змін щодо  вмісту хімічних сполук не відмічалось. 

 

Кореспондент газети «Часопис»: Чи існують водно-екологічні проблеми 

в країні?  

2 доповідач (експерт з екології) 

За рівнем використання водних ресурсів для потреб промисловості, 

сільського господарства та населення, а також рівнем зарегульованості 

річкового стоку Україна посідає одне з перших місць серед європейських 

країн. Водно-екологічні проблеми пов'язані насамперед з водогосподарською 

діяльністю, переважно орієнтованою на максимальне використання корисних 

властивостей водних об'єктів без урахування при цьому довгострокових 

наслідків.  

Обсяг неочищених стічних вод, які щороку скидаються у водні об'єкти, 

становить майже 1 відсоток величини сумарного середньорічного річкового 

стоку. Самовідновлювальної здатності водних екосистем недостатньо для 

нейтралізації негативних впливів і відновлення порушеної екологічної 

рівноваги. Стійке забруднення поверхневих вод зумовлено також надмірною 

розораністю ландшафтів водозабірних територій басейнів малих і великих 

річок, що прискорює водно-поверхневу міграцію забруднювачів, водну ерозію 

і замулювання річкових систем.  
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Річки України як і раніше продовжують зазнавати значного 

антропогенного впливу. Відмічається досить високе забруднення поверхневих 

вод  важкими металами. У порівнянні з попередніми роками спостерігається 

збільшення забруднення сполуками важких металів річок басейнів Західного 

Бугу, Дунаю, Дніпра, Сіверського Дінця; сполуками азоту та важких металів 

річок басейну Дністра. Спостерігалось деяке зниження вмісту нафтопродуктів 

у річках басейну Дніпра та Приазов’я. 

 

Кореспондент газети «Екологічна варта»:  Проблема деградації земель 

стає дедалі актуальнішою в світі.  Чи стосується це  нашої держави? 

2 доповідач (експерт з екології) 

Проблема деградації земель стає дедалі актуальнішою і в нашій країні.  

Маючи близько 1 відсотка сільськогосподарських угідь світу, Україна швидко 

втрачає свій земельний потенціал у зв'язку з прогресуючим погіршенням 

якісних показників родючості ґрунтів. Рівень забруднення грунтів 

хлорорганічними пестицидами зменшився, але важкими металами у містах 

(особливо в Костянтинівці, Артемівську, Маріуполі) продовжує залишатись 

високим. 

Крім того, внаслідок зниження культури землеробства щороку 

втрачається від 0,6 до 1 тонни гумусу з кожного гектара землі. Найбільшу 

частку в структурі земель України займають площі сільськогосподарського 

призначення, що зумовлено екстенсивними методами використання 

земельних угідь. За рівнем техногенного втручання в природні екосистеми 

аграрний сектор перебуває на першому місці в світі.  

 

2 доповідач (експерт з екології) 

Важливим фактором стабілізації екологічної ситуації в Україні та її 

сталого розвитку є лісовий фонд. Ліси за своїм господарським призначенням і 

місцезростанням виконують переважно захисні, санітарно-гігієнічні та 

оздоровчі функції і мають обмежене промислово-експлуатаційне значення. 

Надмірне лісокористування призвело до істотних змін у структурі лісів, 

погіршення стану природних комплексів, деградації рослинного покриву, до 

виснаження лісосировинної бази. 

  

3 доповідач (експерт із клімату ) 

Зміни клімату 

Зміни клімату вже стали реальністю для Європи й України. Атмосферна 

концентрація С02  значно перевищила природний діапазон за останні 650 тис. 

років. У масштабах континентів, регіонів та океанів спостерігалися численні 

довгострокові зміни клімату. Вони включали «зміни арктичних температур та 

льодових покриттів, широко поширені зміни кількості опадів та 

екстремальних погодних умов, таких як посухи, сильні опади, гарячі хвилі та 

інтенсивність тропічних циклонів».  

Метеорологи встановили, що в Україні середня температура за останні 

десять років підвищилася на 0,3—0,6°С, тоді як за останні сто років — на 

0,7°С. Зросла кількість стихійних метеорологічних явищ (зливи, буревії), 
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різних катаклізмів. За розрахунками, підвищення температури на 2°С  вже 

може викликати незворотні зміни. 

Кориспондент газети «Екологічна варта»:   Кіо́тський  протоко́л 

зобов'язує розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або 

стабілізувати викиди парникових газів у 2008-2012 роках до рівня 1990 року. 

Що ви можете сказати стосовно цього? 

3 доповідач (експерт із клімату ) 

Україна ратифікувала Кіотський протокол у 2004 році із зобов’язанням не 

перевищити до 2012 року обсягу викидів, що мала в 1990р. Але  ж проблема 

змін клімату не обмежується лише рамками виконання Кіотського протоколу, 

згідно з яким Україна має право на продаж квот на емісію тепличних газів. 

Мова йде про створення надзвичайної державної програми підготовки 

України до життя і роботи в умовах глобального потепління, опустелювання, 

підняття рівня Світового Океану. Що робити з сільським господарством у 

посушливих районах, як врятувати життя літніх людей, і як допомагати дітям 

пережити спеку, як створити потрібну для існування людей інфраструктуру і 

як уникнути нашестя мільйонів екологічних біженців — ці та інші питання вже 

сьогодні на повен зріст стоять перед державою. 

Кореспондент газети «Тиждень»: Чим погані глобальні зміни клімату? 

3 доповідач (експерт із клімату ) 

Існує така думка, що з глобальним потеплінням в світі стане лише 

тепліше. Але насправді на нас чекають зміни клімату, які тягнуть за собою такі 

екстремальні природні явища, як посухи, повені, сильні урагани, затоплення 

прибережних районів і поселень, аномальні температури. Через проблему 

зміни клімату вже до кінця цього століття сотням мільйонів людей загрожує 

вимирання. 

Кориспондент газети «Екологічна варта»: Як швидко відбуватиметься 

глобальне потепління?  

3 доповідач (експерт з клімату ) 

Однозначну відповідь на це запитання дати неможливо. Невідомо, чи 

буде виконане рішення Конвенції ООН щодо кліматичних змін. На думку 

екологів, найдієвішими будуть такі заходи, як підвищення ефективності 

енерговикористання й перехід до альтернативних видів палива (відмова від 

викопних видів палива, зокрема таких, як нафта й вугілля). 

Кориспондент газети «Екологічна варта»:   Яка частка впливу людини 

на процес глобального потепління? 

3 доповідач (експерт із клімату ) 

За останнім звітом IPCC1 «саме збільшення викидів парникових газів 

внаслідок діяльності людини є найбільшою причиною зафіксованих 

кліматичних змін». Вуглекислий газ (С02) є найбільш важливим парниковим 

газом. За останні 100 років його концентрація збільшилася на 40%, що є 

найбільшим рівнем за останні 650 тис. років. Основними причинами 

збільшення концентрації вуглекислого газу є спалювання викопного палива 

(вугілля, нафти, газу), зміни в землекористуванні та вирубка лісів. Глобальні 

концентрації метану збільшилися 2,4 рази в порівнянні з доіндустріальним 

періодом. Основними причинами збільшення метану є викиди під час 



72 

 

видобутку та транспортування вугiлля, природного газу та нафти, викиди з 

сміттєзвалищ та викиди в сільському господарстві. 

Кориспондент газети «Вісник»:   Які будуть наслідки від зміни клімату 

для України? 

3 доповідач (експерт із клімату ) 

В Україні відсутні наукові дослідження, які б вивчили це питання 

комплексно з точки зору різних аспектів (економічних, соціальних та 

екологічних), тому коментарі деяких вчених можна лише розглядати як їх 

думка, не підкріплена аналізом усіх факторів.  Грунтуючись на висновках 

вчених Міжнародної Групи Експертів зі зміни клімату  про глобальні та 

регіональні наслідки від зміни клімату, можна зробити висновки, що Україні 

так само загрожують збільшення кількості стихійних лих, зростання повеней 

у Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення 

прибережних частин та гостра нестача питної води в центральних та східних 

регіонах України. 

Крім того, ми – не ізольована у світі держава. Зміни означатимуть масову 

імміграцію з південних країн, де умови життя стануть нестерпними. Нам слід 

чекати і таких «небажаних гостей», як малярія і інші інфекційні захворювання. 

Кориспондент газети «Вісник»:   Що важливіше для України: 

покращувати економіку чи боротися зі зміною клімату? 

3 доповідач (експерт із клімату ) 

Насправді для України боротьба зі зміною клімату співпадає з 

покращенням економіки та посиленням конкурентоспроможності: 

1. Енергозбереження та розвиток альтернативних джерел енергії 

допоможуть знизити залежність від імпортованих енергоресурсів та 

сприятимуть зниженню викидів інших забруднюючих речовин, що 

викидаються внаслідок спалювання викопного палива.  

2. Ратифікувавши Кіотський Протокол Україна отримала можливості 

залучення додаткових коштів на виконання проектів із зниження викидів 

парникових газів. Державні, комунальні та приватні підприємства можуть 

отримати часткове фінансування модернізації своїх підприємств за рахунок 

продажу майбутніх знижень викидів парникових газів по механізму спільного 

впровадження. 

 

4 доповідач (експерт із соціальних питань) 

Аналіз соціальних проблем у контексті сталого розвитку 

Важливе місце в комплексі стратегічних завдань сталого розвитку 

займають соціальні питання.  

Об'єктивний процес спаду виробництва в умовах соціально-економічної 

трансформації призвів до значного розшарування населення за рівнем 

реальних доходів та рівнем життя.  

Демографічні проблеми безпосередньо чи опосередковано впливають на 

всі аспекти розвитку суспільства. Різкий демографічний спад, який 

спостерігався в Україні протягом останніх років, негативно позначається на 

геополітичному потенціалі держави. Занепокоєння викликають високі темпи 

депопуляції та її прогнозні показники на найближче десятиріччя, які 
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проявляються на фоні зниження очікуваної при народженні тривалості життя 

та наявної еміграції найбільш динамічних трудових ресурсів.  

 

Кориспондент газети «Тиждень»:  Які основні завдання сталого 

розвитку у сфері забезпечення соціальної справедливості 

4 доповідач (експерт із соціальних питань) 

Стратегічними завданнями сталого розвитку у сфері забезпечення 

соціальної справедливості є зниження рівня майнового розшарування 

населення, подолання бідності; зниження рівня безробіття населення і 

забезпечення продуктивної зайнятості; збереження і зміцнення 

демографічного та трудового ресурсного потенціалу країни; стабілізація 

демографічної структури суспільства;  

зміцнення фізичного здоров'я нації; оптимізація соціальної структури 

суспільства; встановлення гарантій забезпечення рівних можливостей для 

досягнення матеріального, екологічного і соціального благополуччя;  

розвиток системи освіти, просвіти та поширення інформації з питань 

сталого розвитку.  

ІІІ.  Підсумки  конференції.  Заключне слово ведучого (учителя). 

 

  


