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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Ще півстоліття тому екологія виступала 

як одна з природничих наук. Вона концентрувалася на взаємовідносинах 

різних організмів, видів, популяцій, екосистем різного масштабу тощо. 

Будучи досить вузькою галуззю, екологія була цікавою для обмеженого кола 

фахівців, які займалися проблемами збереження середовища існування 

живих організмів. Однак, поступово екологія вийшла за межі біології і навіть 

природничих наук. Екологічні питання стали прикладом синтезу 

природничого і гуманіраного знання. Філософи та історики, політологи та 

фахівці з державного управління, економісти та соціологи – фахівці різних 

сфер почали займатися проблемою взаємозв’язку людини, суспільства і 

природи. Екологічна проблема стала глобальною й охопила 

найрізноманітніші сфери взаємодії людини та природи. Якщо іще кілька 

десятиліть тому екологія вважалася прерогативою національних політик, то 

наразі статус екологічних проблем вийшов за межі окремих держав і став 

інтернаціональним. Через це до екології зріс інтерес не лише вузьких 

фахівців, але й політиків, масмедіа, бізнесу і широких верств населення.  

Ще одним аспектом актуальності екологічної проблематики і набуття 

нею глобального характеру стала відсутність досвіду раціонального 

використання можливостей природного середовища. Це призводить до того, 

що спроби поліпшити екологічну ситуацію можуть погіршити первинну 

проблему. Яскравим прикладом є боротьба з так званими «шкідниками», 

коли знищивши один вид, порушується екологічний баланс, що веде до 

лавиноподібного накопичення проблем.  

Поступово екологічні проблеми накопичувалися і вийшли далеко за 

межі регіонів із важкою промисловістю. Вони отримали планетарний 

масштаб. Серед них традиційно називають: зміни клімату, парниковий ефект, 

озонові діри, масштабне забруднення Світового океану, знищення лісів, 

вимирання багатьох видів тварин, які сукупно не лише суттєво змінюють 

середовище існування людини, але й актуалізують есхатологічну 

перспективу людства.  

Глобальний масштаб екологічних проблем активізував глобальні 

зусилля і з їх вирішенням. До природоохоронного руху залучаються не лише 

біологи, екологи, активісти «зелених» організацій, але й більш широкі маси 

населення. І це зрозуміло, адже у ХХ столітті безпрецедентентно зросла 

кількість міського населення, що віддалило пересічного обивателя від 

природи, а це в свою чергу активізувало зворотній процес – бажання, нехай і 

не надовго, повернутися в лоно природи. Прикладом чого є зелений туризм у 

всіх його різновидах. Однак, місць для такого туризму залишилось менше, а 

бажання спілкуватися з природою є невід’ємним від сутності людини. Це 

вплинуло на зростання кількості людей, які свідомо ставляться до 

збереження біорізноманіття, відновлення природних ландшафтів. Масовий 

екологічний рух спричинив появу «зелених партій», які мають доволі 
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потужний вплив у багатьох країнах західного світу. Це, у свою чергу, змушує 

великі корпорації та уряди прислухатися до захисників природи, не 

ігнорувати актуальні та потенційні загрози теперішньому та майбутньому 

існуванню людства. 

Не виняток і Україна, яка за оцінками багатьох дослідників є 

територією екологічного лиха. З 1991 року і до сьогодні екологічна тематика 

перебуває «у тіні» інших соціально-економічних проблем. На порядку 

денному урядової політики проблеми екології ніколи не були пріоритетними. 

У 2019 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища 

України було ліквідоване, до нього приєднано Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості України й утворено нове Міністерство енергетики та 

захисту довкілля України. Кардинальні кроки з реформування сфери 

державного управління мають супроводжуватись науково-експертним 

обґрунтуванням. Тому, дослідження екологічної політики України в умовах 

сучасних соціокультурних трансформацій є надзвичайно актуальним 

науковим і практичним завданням. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Соціально-філософське, 

світоглядно-теоретичне, концептуально-політологічне підґрунтя нашого 

дослідження складають праці вітчизняних і зарубіжних філософів, 

теоретиків, науковців минулого і теперішнього століття. Це В. Андрущенко, 

Г. Бачинський, В. Вернадський, Д. Габор, Б. Гаврилишин, Е. Гертнер, М. 

Гончаренко, А. Гор, А. Горєлова, Ж. Дорст, Д. Зеркалов, Е. Ласло, Д. Медоуз, 

А. Печчеї, І. Пригожин, М. Реймерс, Я. Тімберген, А. Урсул, Г. Філіпчук, 

Дж.Форестер, В. Хеслє, Г. Хефлінг та багатьох інших. 

Досліджуючи державотворчі та соціально-політичні виміри цієї 

проблематики, важливо звернути увагу і на теоретично-концептуальні 

пошуки вітчизняних науковців у галузі державного управління: 

Г. Бачинського, І. Бистрякова, В. Борисова, В. Василько, С. Васюти, 

Д. Ветвицького, О. Галацана, Г. Доброва, М. Кисельова, О. Колєнова, 

О. Лазора, І. Ляшка, О. Масюка, Н. Маєвської, В. Міщенко, О. Проніної, 

Т. Проценко, О. Тимошенко, В. Трачука, М. Хвесика, С. Харічкова та 

багатьох інших. 

Важливим аспектом вивчення екологічних проблем у рамках 

політичного дискурсу державотворення є дослідження нормативно-

законодавчого базису у працях Г. Аксеньонка, В. Андрейцева, В. Бакуменка, 

М. Брінчука, А. Гетьмана, М. Єрофєєва, Л. Коваля, А. Колодія, 

В. Костицького, С. Кравченко, Н. Красіліча, В. Красілова, В. Лозо, 

О. Мордвінова, В. Мунтяна, Н. Нестеренко, О. Лазора, В. Погорілка, 

Б. Розовського, М. Хилька, В. Шаповала, О. Шевчука, Ю. Шемшученка та 

інших. 

Плідними для нашого дослідження є також дослідження взаємозв’язку 

між державною екологічною політикою та розвитком економіки, які 

представлені у роботах С. Брю, В. Богдановича, О. Веклича, В. Вестменої, І. 
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Гавела, П. Гамана, К. Гунтера, А. Данилова, О. Кашенко, К. Макконелла, 

Д. Медоуза, І. Яремчика та інших.  

Огляд цілісного науково-теоретичного дискурсу, орієнтованого на 

екологічну проблематику, показує, що будь-які дослідження тут обов’язково 

є мультидискурсивними, адже вони пересікаються із філософськими, 

політологічними, соціологічними, економічними розвідками. Саме тому 

вивчення екологічної складової в структурі української політики є на 

сьогодні актуальним завданням, що постійно поповнюється додатковою 

проблематикою, пов’язаною із кризовим станом нашої країни. 

Не зважаючи на те, що екологічна проблема є предметом наукового 

інтересу багатьох дослідників, дослідження екологічної політики України в 

умовах сучасних соціокультурних трансформацій з позицій соціальної 

філософії далеко не вичерпані. Актуальними й малодослідженими є 

теоретико-методологічні засади дослідження екологічної політики України, 

питання екологічної політики у контексті сучасного українського 

державотворення, виклики екологічної безпеки як основи політичної 

стратегії держави, механізми формування екологічної культури в контексті 

політичного виховання суспільства та особистості та багато інших 

дискусійних питань. Суперечність між актуальністю дослідження вказаних 

проблем та відсутністю системного їх розгляду у науковій та філософській 

літературі обумовили наше звернення до цієї теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана 

робота пов’язана із темою дослідження кафедри соціальної філософії та 

філософії освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова «Філософська парадигма глобальних трансформацій 

суспільства і освіти: теоретичні та прикладні аспекти» (номер державної 

реєстрації 0117U004972). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол 

№ 6 від 29 жовтня 2015 року). 

Мета дисертаційного дослідження – концептуалізувати філософські 

засади екологічної політики України в умовах сучасних соціокультурних 

трансформацій. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

- визначити теоретико-медотологічні засади дослідження екологічної 

політики України; 

- проаналізувати екологічну політру сучасного українського 

державотворення; 

- дослідити екологічну безпеку як основу політичної стратегії 

держави; 

- запропонувати принципи формування екологічної культури в 

контексті політичного виховання суспільства; 
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- обґрунтувати модель удосконалення екологічноспрямованої 

освітньої політики. 

Об’єктом дослідження є феномен екологічної політики. 

Предметом – філософські засади та принципи української екологічної 

політики в умовах взаємної трансформації суспільства, культури і природи. 

Методологія дослідження. Методологія дослідження особливостей 

української екологічної політики в умовах взаємної трансформації 

суспільства, культури і природи визначається потребою всебічного 

філософського аналізу теми та грунтується на використанні системного 

підходу. У роботі застосовані загальнофілософські та загальнонаукові 

принципи та методи пізнання, які дозволили якісно розкрити особливості 

екологічної політики. З цією метою використані принципи науковості, 

об’єктивності, єдності теорії і практики, історичний, системний та інші. У 

дисертації використовуються різноманітні методи у відповідності із 

завданнями: діалектичний, системного аналізу, структурно-функціональний, 

аналіз і синтез, ідеалізація та абстрагування, компаративний, філософської 

концептуалізації, інтерпретація і узагальнення, а також класифікація, що 

забезпечило усебічне дослідження філософських засад екологічної політики.  

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому з 

урахуванням досягнень сучасної соціальної філософії проаналізовано 

філософські засади та принципи української екологічної політики в умовах 

взаємної трансформації суспільства, культури і природи. 

Вперше: 

- у філософському та науковому дискурсі досліджено екологічну 

безпеку як основу політичної стратегії держави, показано принципи, якими 

має керуватися уряд щодо довкілля та яким чином вони відображають 

необхідність охорони навколишнього середовища, включаючи різні види 

загроз. Цей новий дискурс екологізму можна охарактеризувати як еколого-

антропоцентричний. Концепція еколого-антропоцентризму базується на 

визнанні першості світу природи. Тому, вдада повинна забезпечити повне та 

чітке інформування суспільства про сучасний стан довкілля та відобразити ці 

норми у екологічному кодексі. Проаналізувавши чинне законодавство та 

програми екобезпечного розвитку України в їх реальних суперечностях та 

недоліках, підкреслено значний рівень задержавлення та 

забюрократизованості як самих законодавчих норм і принципів, так і 

процедур їх реалізації. Доведено необхідність відмови від пострадянської 

тенденції етатизму та патерналізму у цій сфері. Обґрунтовано необхідність 

сконцентрувати законодавчі, управлінські, регулюючі зусилля державних 

органів на цілій низці принципів і дій, що вже мають позитивну практику 

використання в країнах із ефективною екобезпековою політикою; 

- запропонувано принципи формування екологічної культури в 

контексті політичного виховання суспільства, показано, як ця перспектива 

може допомогти людям зрозуміти способи взаємодії один з одним та з 

природою через їх повсякденне життя та соціальну поведінку, та зрозуміти, 
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як політичні процеси, які впливають на їхнє життя, впливають на їхні 

стосунки з природою. Варто встановити певні «правила» гри для усіх 

суб’єктів і створити систему моніторингу їх виконання. Визначено ключові 

напрями його виконання в сучасних українських соціально-політичних 

реаліях. Доведено, що найважливішим фактором є політичне та соціальне 

середовище країни, оскільки в українському суспільстві бракує політичної 

участі. 

Уточнено: 

- теоретико-медотологічні засади дослідження екологічної політики 

України, показано, що досліджувана в дисертації проблема носить 

мультидисциплінарний характер, який включає соціальні, економічні та 

політичні аспекти. Доведено багатовимірність феномену екологічної 

політики, що поєднує в собі феноменологічно-аксіологічні, індивідуально-

особистісні, щоденно-побутові, соціально-функціональні, економічно-

споживацькі, політично-громадські та державно-управлінські елементи; 

- модель удосконалення екологічноспрямованої освітньої політики, 

зокрема паказано, що для вирішення екологічної кризи потрібен 

національний консенсус щодо припинення забруднення навколишнього 

середовища. Проаналізувавши роль ЗНЗ і ЗВО у формуванні екологічної 

культури особистості і суспільства, доведено необхідність активізації 

процесів реформування та модернізації вітчизняної освітньої системи в 

цілому. Довівши важливість екологічного самовиховання особистості, 

обґрунтовано необхідність всебічного сприяння держави даному процесу 

через такі засоби, як освіта, культура, мистецтво, творчість, спорт тощо.  

Набуло подальшого розвитку: 

- дослідження екологічної палітри сучасного українського 

державотворення, зокрема показано шляхи створення науково-

обгрунтованної основи розуміння того, як політичний простір для 

майбутнього нації можна знайти в сьогоденні. Доведено, що Україна, на 

відміну від більшості інших пострадянських країн, не змогла побудувати 

життєздатний політичний простір, в якому може розвиватися потужна 

екологічна політика. Проілюстровано високу кризовість стану забруднення 

природно-ресурсного комплексу нашої країни.  

Теоретичне та практичне значення дослідження визначається тим, 

що в ньому вперше у філософському та науковому дискурсі досліджено 

ціннісну природу екологічної політики в умовах взаємної трансформації 

суспільства, культури і природи. Проаналізовано питання про те, як 

розвивається світ і як змінюється українське суспільство у відповідь на 

глобальні та локальні екологічні виклики. Доведено, що світ майбутнього 

буде не тільки складнішим, але й набагато небезпечнішим, ніж світ 

минулого. Він буде наповнений проблемами, з якими раніше не цивілізація 

не стикалася. Хоча проблема зміни клімату не нова, але її масштаб на 

початку ХХІ століття безпрецедентний. Проблема може бути вирішена через 

розвиток відновлюваних джерел енергії та ліквідації парникових газів. Зараз 
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виклик полягає в тому, як ці рішення необхідно здійснити в умовах світу, 

який перебуває в стислі економічної та екологічної кризи. У контексті цих 

проблем було обгрунтоване поняття «екологізм», яке тісно пов'язане з 

поняттям «соціальне середовище». У роботі також представлена концепція 

соціальної екології, яка базується на принципах «екологічної економіки». 

 Матеріали цього дисертаційного дослідження можуть бути 

використані для удосконалення стратегічних документів у сфері екологічної 

політики держави, а також у навчальному процесі з соціальної філософії, 

культурології, політичних наук, етики. На їх основі може бути розроблений 

спеціальний лекційний курс для студентів усіх спеціальностей. 

Апробація дослідження. Основні теоретичні положення та висновки 

дисертаційного дослідження вивірялись в процесі практичної роботи автора у 

Державній  екологічній інспекції України; обговорювалися на засіданні 

кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 

доповідались у процесі участі автора у низці науково-теоретичних і науково-

практичних конференцій, а саме: IIІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціальна політика: концепції, технології, перспективи» (м. Київ, 

2014 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітня політика 

держави; філософія, методологія, практика» (м. Київ, 2014 р.); ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Філософія, суспільство, освіта: виклики 

сучасності» (м. Київ, 2015 р.); ІІ Міжнародна наукова конференція 

«Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес» (м. Київ, 

2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція Міжнародна науково-

практична конференція «Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» 

(м. Львів, 2016 р.); XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 

екологічної безпеки» (м. Кременчук, 2016) та інші.  

Основні положення дисертації відображено у 8 публікаціях: 5 фахових 

публікацій, одна з яких у виданні, що включене до міжнародних 

наукометричних баз, а також 3 публікації у інших виданнях. 

Структура дисертації. Відповідно до мети та завдань дослідження 

робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, 

списків використаних джерел до розділів (загалом 210 позицій) та загальних 

висновків. Загальний обсяг дисертації – 203 сторінки, основна частина 

дисертації – 182 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, 

демонстується ступінь її опрацювання у науковій літературі, визначається 

мета і завдання дослідження, його методологічні основи, визначається 

наукова новизна, теоретична і практична значущість роботи, її апробованість, 

обґрунтовується структура і обсяг дисертації. 

Перший розділ – «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ» – 
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присвячений аналізу загальних засад дослідження феномену екологічної 

політики у соціально-філософському та загальнонауковому вимірах. 

Констатовано фактичну відсутність цілісної, цілеспрямованої, 

системної екологічної політики. Фундаментальною суперечністю тут можна 

визначити відсутність в українському соціумі глибокого феноменологічного 

переконання у необхідності нагальних та невідкладних змін в екологічній 

політиці держави. На світоглядно-ціннісному рівні українці не ставлять 

екологічну проблематику на перше місце. На державно-управлінському рівні 

також не існує зацікавленості у формування цілісної та відповідальної 

екологічної політики. Приймаються розпорошені законодавчі акти, 

ратифікуються міжнародні документи, встановлюються малообґрунтовані 

норми, робляться декларативні політичні заяви, але ніхто не може взяти на 

себе відповідальність щодо встановлення та використання чітких принципів 

екологічної політики, що вже декілька десятиліть, принаймні з початку 90-х 

років минулого століття, застосовуються в розвинених державах світу. 

Відсутність чітко сформульованого державно-політичного екологічного 

порядку денного в свою чергу нівелює ті зусилля, які здійснюються 

спеціалізованими громадськими організаціями. Таким чином, екологічна 

складова в структурі української політики не перетворюється на пріоритетну, 

залишаючись на периферії загальнодержавної та соціально-громадянської 

зацікавленості. 

Показано, що протягом років незалежності в нашій країні активно 

створювалися різноманітні концепції, закони, рекомендації та пропозиції 

громадських організацій. У той же час, активна декларативно-

рекомендаційна діяльність не результувалася у формування цілісної та 

системної екологічної політики. Цьому є ціла низка причин. У законодавчій 

сфері приймалися закони, що були мало пов’язані між собою та 

неефективними з моніторингово-контролюючої точки зору. Державні 

концепції мали надмірно узагальнений та абстрактний характер, а громадські 

організації не діяли достатньо ефективно через існування багатьох 

адміністративних перепон. Така ситуація тим більше актуалізує наше 

дослідження, присвячене детальному аналізу проблематики, пов’язаної із 

необхідністю розробити, впровадити та системно реалізовувати цілісну та 

цілеспрямовану національну екологічну політику, в рамках якої були б 

збалансовані зусилля всіх зацікавлених суб’єктів: держави, громадян, 

громадських організацій, виробників та споживачів. 

Виділено декілька напрямів, в яких має здійснити справжній прорив 

наша національна екологічна політика. Насамперед, має відбутися 

спрямування значних зусиль на підвищення екологічної грамотності, 

культури і свідомості населення. Окрім того, має постійно здійснюватися 

розширення управлінських механізмів за рахунок передачі значної кількості 

повноважень громадським організаціям. Позитивним прикладом тут може 

стати практика країн ЄС, де національні законодавства поступово 

зближувалися із загальноєвропейськими нормативами, а взаємодія держави, 
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громадськості і наддержавних європейських структур дозволяє досягати 

значних позитивних результатів. Наш аналіз показав, що для України можна 

активно використовувати, наприклад, досвід Польщі, як країни, яка 

перебувала в соціалістичному таборі, а потім проводила економічні та 

політичні реформи із врахування екологічного чинника. В Україні, на жаль, 

більшість реформ проходить без врахування цієї складової, або ж з 

відсуванням екологічної проблематики на другорядні позиції.  

У другому розділі – «СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ» – проаналізовано світоглядні та 

ідеологічні аспекти, які впливають екологічну політику. 

Показано високу кризовість стану забруднення природно-ресурсного 

комплексу нашої країни. В надзвичайно занедбаному і забрудненому стані 

перебувають ґрунти і водні ресурси, повітря і життєве середовище людини в 

цілому. Не відбувається достатньої боротьби з надлишковими викидами 

виробництва, загазованістю від автотранспорту, наслідками аварії на 

Чорнобильській АЕС. Така кризова ситуація, з нашої точки зору, зумовлена в 

основному тим, що на державному рівні так і не прийнято чіткої, системної, 

всеохоплюючої та цілеспрямованої екологічної політики. У розвинених 

країнах такі екополітичні програми є невід’ємною складовою 

функціонування і розвитку держави. В Україні екополітичні проблеми 

відсуваються на задній план, що виправдовується начебто більш важливими 

державотворчими завданнями: загальнополітичними, економічними, 

соціальними тощо. Ні правлячий клас в Україні, ні населення в цілому ще не 

усвідомили, що екологічна проблематика є сьогодні наскрізною, такою, що 

пронизує всі сфери суспільної життєдіяльності.  

Проаналізовано головні причини та джерела виникнення екологічних 

загроз, виявлено те, що вони носять подвійний характер. Частина таких 

загроз має глобальний антропогенний характер. Людство чинить значний 

забруднюючий тиск на природу планети. І важлива проблема полягає у тому, 

що різні суспільства, країни і держави ставляться до власної екологічної 

відповідальності з різним рівнем її усвідомлення. Якщо у розвинених країнах 

сформовано достатньо високий рівень екологічної культури і свідомості, а 

також сформовано потужну екологічну політику, то в багатьох країнах, що 

розвиваються, природоохоронній проблематиці надають другорядного 

значення. В Україні ці два фактори накладаються один на інший. З одного 

боку, ми маємо значні проблеми із забрудненням навколишнього середовища 

та застарілу пострадянську енерго- та ресурсоємну промисловість і 

комунальну сферу. А з іншого, ні політики, ні державні діячі, ні навіть 

громадянське суспільство не розглядає екологічну проблему як пріоритетну у 

формування політичного порядку денного країни. Низький рівень 

усвідомлення на рівні громадянського суспільства та політикуму 

актуальності екологічної проблематики є чи не найстрашнішою загрозою для 

наступних поколінь українців. Саме тому не можна відкладати навіть на 

короткострокову перспективу прийняття ключових положень на принципів 
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національної екологічно-політичної програми. Тільки винесення екологічної 

проблематики на передній план загальнодержавної політики, як показує 

досвід розвинених країн, уможливлює реальне покращення стану довкілля на 

національному та регіональному рівнях. 

Здійснено аналіз чинного законодавства України у природоохоронній 

сфері, відмічено, що вона має достатньо розгалужену структуру, яка охоплює 

як конституційне регулювання прав і обов’язків громадян, так і секторальні 

законодавчі акти. Більшість з них, щоправда, було прийняті ще у 90-х роках 

минулого століття. За останнє десятиліття розвиток екологічного 

законодавства значно загальмувався і обмежувався, в основному, 

ратифікацією міжнародних конвенцій. У 2010 році було прийнято потужний 

законодавчий акт, який затвердив Основні засади (стратегія) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року. Його значимість 

полягає у тому, що ключовою юридичною категорією в ньому стала саме 

«екологічна політика». В той же час, можна стверджувати, що цей закон, не 

сформулювавши конкретних механізмів реалізації і контролю, став черговою 

декларацією державного рівня. Спеціалісти в екологічному праві постійно 

наголошують про необхідність кодифікації екологічного законодавства та 

приведення його у відповідність до європейських норм та стандартів. Однак, 

корумпованість української політичної, економічної, промислової еліти не 

припускає прийняття законодавчих актів, які тією чи іншою мірою могли б 

припинити зловживання в певній сфері, зокрема в сфері природозахисту та 

ресурсокористування. 

Відмічено небезпеку екологічної безвідповідальності як масового 

явища, доведено, що в Україні цей недолік є однією з найболючіших 

проблем, що вразили наше суспільство. Українське суспільство потребує 

потужного екологічно-просвітницького руху, щоб хоча б наступні покоління 

змогли почати виправляти ті помилки, які робляться зараз. Наразі у питаннях 

природозахисту та ресурсовикористання продовжує домінувати корупційна 

складова. 

Третій розділ – «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА 

ПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ» – присвячено аналізу 

можливостей оптимізації державної екологічної політики в умовах сучасних 

трансформаційних процесів. 

Проаналізувано чинне законодавство та програми екобезпечного 

розвитку України в їх реальних суперечностях та недоліках, підкреслено 

значний рівень задержавлення та забюрократизованості як самих 

законодавчих норм і принципів, так і процедур їх реалізації. Продовжуючи 

пострадянську тенденцію етатизму та патерналізму, що в свою чергу 

породжує високий рівень корупції, держава створює примусово-заборонне 

законодавство в галузі природоохорони і переймає на себе майже всю 

відповідальність за політику екобезпеки, залишаючи на периферії таких 

важливих суб’єктів, як виробників, місцеві громади, активістські організації, 

громадянське суспільство в цілому. Окрім того, законодавство мало 
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відповідає існуючим економічним реаліям. Замість того, щоб стимулювати 

інноваційний поступ економіки, воно відкриває двері для широких 

корупційних можливостей у відносинах між державно-бюрократичною 

машиною і виробниками.  

Визначено основні напрями вдосконалення екологічної політики 

держави, обґрунтовано необхідність сконцентрувати законодавчі, 

управлінські, регулюючі зусилля державних органів на цілій низці принципів 

і дій, що вже мають позитивну практику використання в країнах із 

ефективною екобезпековою політикою. Насамперед в Україні необхідно 

набагато активніше використовувати активність громадськості, виробників, 

господарюючих суб’єктів, а не покладати всю відповідальність виключно на 

контролюючі державні органи. Окрім того, політика екологічної безпеки 

України має позбутися притаманної їй фрагментованості і стати більш 

комплексною та системною, тобто взаємопов’язано охоплювати сфери 

політики, економіки, виробництва, соціального та громадського 

функціонування, а також підвищення екологічної освіти і культури всіх 

верств населення, особливо державних службовців і управлінців. Наступним 

напрямом і етапом вдосконалення екологічної політики держави має стати 

кодифікація законодавства, на основі якої і відбуватиметься систематизація 

ролі держави, громадянського суспільства, господарюючих суб’єктів у 

формуванні та реалізації національного та регіонального екобезпекового 

порядку денного. Зрештою, важливим напрямом вдосконалення екологічної 

політики держави має стати законодавча розробка розгалужених 

інструментів економічного стимулювання екобезпечних форм і технологій 

виробництва та іншої господарської діяльності. 

Сформульовано ключові принципи екобезпечного розвитку та 

вивчивши особливості їх практичного впровадження, доведено, що в умовах 

сучасного державотворчого процесу в Україні не здійснюється належної 

імплементації навіть базових принципів екологічної безпеки на політичному 

та соціально-громадянському рівні. На концептуально-теоретичному рівні 

визначено принципові позиції, реалізація яких є нагальною необхідністю в 

нашій країні. Насамперед, необхідно здійснити низку законодавчих, 

управлінських, соціально-економічних, адміністративних заходів, щоб 

підтримувати антропогенний і техногенний вплив на довкілля на 

мінімальному ризиковому рівні. Інший фундаментальний принцип полягає у 

необхідності збереження балансу між соціумом і природою в контексті 

збереження біорізноманіття. Ще один принцип утверджує важливість 

забезпечення високої якості життя населення. У цьому контексті, задовільний 

стан довкілля дозволяє не наносити шкоду здоров’ю людей та не погіршує 

генофонд нації.  

Показано, що стратегія екобезпечного розвитку може розглядатися в 

якості суспільного ідеалу (на досвіді деяких розвинених країн – Швеції, 

Канади, Фінляндії та ін.), виявлено ключові принципи і орієнтири, що 

дозволяють значно підвищувати рівень екологічної безпеки в конкретній 
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країні. Серед таких принципів виділяються динамічне забезпечення 

екологічного законодавства, раціоналізоване та інноваційне державно-

громадське управління національною та регіональною екобезпековою 

сферою, залучення громадянського суспільства на всіх рівнях екобезпекової 

активності, постійне нарощування рівня екологічної свідомості та культури 

громадян за рахунок активної просвітницької діяльності. Існують і виключно 

прагматичні засоби. Наприклад, у розвинених країнах екологічні та ресурсні 

показники ландшафтів і надр визнаються за так званий «екологічний 

капітал». У поєднанні з іншими показниками, за яких ми відстаємо від 

розвинених країн, можна сказати, що Україна перебуває в катастрофічному 

стані щодо державно-управлінського, соціально-економічного та виробничо-

технологічного забезпечення екологічної безпеки. 

Четвертий розділ – «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ТА 

ОСОБИСТОСТІ»  – присвячено дослідженню механізмів формування 

екологічної культури на рівні суспільства та окремої людини. 

Визначено поняття та основні складники екологічної культури 

суспільства та особистості, доведено багатовимірність даного феномену, що 

поєднує в собі феноменологічно-аксіологічні, індивідуально-особистісні, 

щоденно-побутові, соціально-функціональні, економічно-споживацькі, 

політично-громадські та державно-управлінські елементи.  

Обґрунтовано формування екологічної культури в якості державного та 

суспільно-громадського політичного завдання, визначено ключові напрями 

його виконання в сучасних українських соціально-політичних реаліях. 

Насамперед доведено необхідність активізації державно-управлінських та 

реформаційних зусиль в освітній сфері, на основі яких навчання і виховання 

стануть дійсно екологічно орієнтованими. Підкреслено також велику роль, 

яку відіграє в розвинених країнах неформальна екологічна освіта і 

виховання. В Україні цей інструмент використовується недостатньо потужно. 

Зрештою, встановлено безпосередній зв’язок між рівнем екологічної 

культури населення та рівнем громадянської свідомості, освіченості та 

ініціативності.  

Проаналізовано роль ЗНЗ і ЗВО у формуванні екологічної культури 

особистості і суспільства, доведено необхідність активізації процесів 

реформування та модернізації вітчизняної освітньої системи в цілому. 

Окреслено, що, освіта має ставати екологістичною та екологоцентричною, 

тобто проблематика захисту довкілля, збереження ресурсів для наступних 

поколінь, досягнення високого рівня якості життя має стати іманентним 

чинником інтеграції освітніх програм у змістовному і формальному вимірах.  

Розглянуто вітчизняну державну політику участі засобів масової 

інформації та культури у формуванні екологічної культури особистості і 

суспільства, доведено недостатність зусиль, що здійснюються у цих сферах. 

ЗМІ в Україні працюють достатньо вільно завдяки всебічному забезпеченню 

права на свободу слова. Водночас, впливові газети, телеканали, журнали, 
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сайти належать певним корпоративним групам і орієнтуються у викладі 

інформації, в тому числі і екологічної, не на захист прав громадян, а на певні 

корпоративні інтереси. Через це екологічна інформація подається 

фрагментовано та не викликає довіри у більшості населення. Показано, 

наскільки сильним є естетично-виховний вплив мистецтва, щодо формування 

у особистості глибокого усвідомлення краси і цінності навколишнього 

природного середовища. Українська держава не виділяє необхідні ресурси 

для розвитку цієї галузі національної культури і мистецтва. Через це 

втрачається потенціал одного з найпотужніших екологічно-виховних 

інструментів, який в розвинених країнах використовується для постійного 

підняття рівня екологічної культури громадян, особливо дітей та молоді. 

Доведено важливість екологічного самовиховання особистості, 

обґрунтовано необхідність всебічного сприяння держави даному процесу 

через такі засоби, як освіта, культура, мистецтво, творчість, спорт тощо. 

Вказано, що навіть такий індивідуальний фактор, як самовиховання 

особистості, може бути плідно використаний для активізації процесу 

формування екологічної культури в контексті політичного виховання 

суспільства і особистості. 

 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до завдань дисертаційного дослідження є обгрунотовані 

підстави зробити наступні взаємопов’язані висновки: 

1. Визначивши теоретико-медотологічні засади дослідження 

екологічної політики України, показано, що досліджувана в дисертації 

проблема носить мультидисциплінарний характер, який включає соціальні, 

економічні та політичні аспекти. Доведено багатовимірність феномену 

екологічної політики, що поєднує в собі феноменологічно-аксіологічні, 

індивідуально-особистісні, щоденно-побутові, соціально-функціональні, 

економічно-споживацькі, політично-громадські та державно-управлінські 

елементи. Показано характер екологічних проблем, їх глобальне значення та 

їх потенціал для формування глобальної політики. Вони потребують 

всебічного та багатопрофільного підходу для подолання бар'єрів існуючих 

парадигм та теорій. Вони також потребують переосмислення наших 

концепцій та методів та необхідності їх відповідних змін. Також досліджено 

роль політичних суб'єктів, як внутрішніх, так і глобальних, у формуванні їх 

екологічної політики. Констатовано фактичну відсутність цілісної, 

цілеспрямованої екологічної політики в Україні. Активна декларативно-

рекомендаційна діяльність не результувалася у системної екологічної 

політики. Результати аналізу продемонсторвано з огляду на «постполітичну» 

парадигму та її зв’язок із існуючою системою управління та інститутами. 

2. Проаналізувавши екологічну палітру сучасного українського 

державотворення, показано шляхи створення науково-обгрунтованної основи 

розуміння того, як політичний простір для майбутнього нації можна знайти в 

сьогоденні. Доведено, що Україна, на відміну від більшості інших 
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пострадянських країн, не змогла побудувати життєздатний політичний 

простір, в якому може розвиватися потужна екологічна політика. 

Проілюстровано високу кризовість стану забруднення природно-ресурсного 

комплексу нашої країни. В надзвичайно занедбаному і забрудненому стані 

перебувають ґрунти і водні ресурси, повітря і життєве середовище людини в 

цілому. Тільки винесення екологічної проблематики на передній план 

загальнодержавної політики, як показує досвід розвинених країн, 

уможливлює реальне покращення стану довкілля на національному та 

регіональному рівнях. Аналіз чинного законодавства України у 

природоохоронній сфері, відмічено, що вона має достатньо розгалужену 

структуру, яка охоплює як конституційне регулювання прав і обов’язків 

громадян, так і секторальні законодавчі акти. Більшість з них, щоправда, 

було прийняті ще у 90-х роках минулого століття і не відповідають викликам 

ХХІ століття. Відмітивши небезпеку екологічної безвідповідальності як 

масового явища, доведено, що в Україні цей недолік є однією з 

найболючіших проблем. 

3. Дослідивши екологічну безпеку як основу політичної стратегії 

держави, показано принципи, якими має керуватися уряд щодо довкілля та 

яким чином вони відображають необхідність охорони навколишнього 

середовища, включаючи різні види загроз. Державна вдада повинна 

забезпечити повне та чітке інформування суспільства про сучасний стан 

довкілля та відобразити ці норми у екологічному кодексі. Проаналізувавши 

чинне законодавство та програми екобезпечного розвитку України в їх 

реальних суперечностях та недоліках, підкреслено значний рівень 

задержавлення та забюрократизованості як самих законодавчих норм і 

принципів, так і процедур їх реалізації. Маємо відмовитись від 

пострадянської тенденції етатизму та патерналізму у цій сфері. Обґрунтовано 

необхідність сконцентрувати законодавчі, управлінські, регулюючі зусилля 

державних органів на цілій низці принципів і дій, що вже мають позитивну 

практику використання в країнах із ефективною екобезпековою політикою. 

Насамперед в Україні необхідно набагато активніше використовувати 

активність громадськості, виробників, господарюючих суб’єктів, а не 

покладати всю відповідальність виключно на контролюючі державні органи. 

4. Запропонувавши принципи формування екологічної культури в 

контексті політичного виховання суспільства, показано, як ця перспектива 

може допомогти людям зрозуміти способи взаємодії один з одним та з 

природою через їх повсякденне життя та соціальну поведінку, та зрозуміти, 

як політичні процеси, які впливають на їхнє життя, впливають на їхні 

стосунки з природою. Варто встановити певні «правила» гри для усіх 

суб’єктів і створити систему моніторингу їх виконання. Визначено ключові 

напрями його виконання в сучасних українських соціально-політичних 

реаліях. Важливим фактором є політичне та соціальне середовище країни, 

оскільки в українському суспільстві бракує політичної участі. Той факт, що 

політичне керівництво України не ставило за пріоритет екологічні проблеми 
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перешкоджало здійсненню цілеспрямованої екологічної політики. Доведено 

необхідність активізації державно-управлінських та реформаційних зусиль в 

освітній сфері, на основі яких навчання і виховання стануть дійсно 

екологічно орієнтованими. Водночас показано, що впливові газети, 

телеканали, журнали, сайти належать певним корпоративним групам і 

орієнтуються у викладі інформації, в тому числі і екологічної, не на захист 

прав громадян, а на певні корпоративні інтереси. Ці корпоративні групи 

також намагаються впливати на суспільство, використовуючи різні стратегії, 

включаючи дезінформацію, пропаганду та різні форми маркетингу. Більшість 

ЗМІ мають політичний порядок денний, вони публікують новини, які 

служать власним інтересам і не стосуються того, що є корисним для людства. 

Екологічна криза, глобальне потепління, виснаження ресурсів, забруднення 

повітря та води – всі ці теми знаходяться поза увагою найпопулярніших 

українських медіа. 

5. Обґрунтувавши модель удосконалення екологічноспрямованої 

освітньої політики паказано, що для вирішення екологічної кризи нам 

потрібен національний консенсус щодо припинення забруднення 

навколишнього середовища. Проаналізувавши роль ЗНЗ і ЗВО у формуванні 

екологічної культури особистості і суспільства, доведено необхідність 

активізації процесів реформування та модернізації вітчизняної освітньої 

системи в цілому. Сьогодні екологічний компонент в освіті є занадто 

фрагментованим і обмеженим. Довівши важливість екологічного 

самовиховання особистості, обґрунтовано необхідність всебічного сприяння 

держави даному процесу через такі засоби, як освіта, культура, мистецтво, 

творчість, спорт тощо. Дитина і молода людина буде набагато активніше 

виявляти власні внутрішні прояви любові до природи та прагнення до її 

захисту, якщо буде бачити для цього сприятливе середовище в оточуючому 

соціумі, громаді, країні. Самовиховання в такій ситуації активніше 

спрямовується на позитивні орієнтири, гуманістичні пріоритети, та 

природозахисні цінності.  
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У дисертації здійснено філософську концептуалізацію феномену 

екологічної політики в умовах сучасних трансформаційних процесів. 

Всебічно аналізується феномен екологічної політики як об’єкт державної 

політики. Виявлено, що формування національної екологічної політики 

потребує концептуально-теоретичного дискурсивного охоплення 

світоглядно-філософської, політологічної, соціально-економічної, 

екологічно-правової проблематики, а також детального аналізу 

демократизаційних трансформацій, що відбуваються в українському 

суспільстві. Актуальність дослідження полягає саме в тому, що тільки із 

нового визначення категорії «екологічна політика» можуть розпочатися 

дійсно позитивні процеси в цій сфері.  

Проаналізовано роль середньої і вищої освіти у формуванні екологічної 

культури особистості і суспільства. Доведено необхідність активізації 

процесів реформування та модернізації вітчизняної освітньої системи в 
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цілому. Визначено, що перед системою освіти постає актуальне завдання, що 

полягає в необхідності виховувати екологоорієнтовану особистість, критична 

кількість яких в майбутньому зможуть змінити ту катастрофічну ситуацію, 

що склалася в Україні з точки зору екологічної безпеки.  

Ключові слова: екологічна політика, соціокультурні трансформації, 

суспільство, державотворення, екологічна культура. 

 

Канцурак В.В. Экологическая парадигма украинского 

государствостроительства: политическая стратегия общественных 

изменений. - Рукопись, 203. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.03 − социальная философия и философия 

истории. – Национальный педагогический университет имени 

М.П.Драгоманова. – Киев, 2020; ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический университет имени Григория 

Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2020. 

В диссертации осуществлена философская концептуализация феномена 

экологической политики в условиях современных трансформационных 

процессов. Всесторонне анализируется феномен экологической политики как 

объект государственной политики. Выявлено, что формирование 

национальной экологической политики требует концептуально-

теоретического дискурсивного охвата мировоззренчески-философской, 

политологической, социально-экономической, экологически-правовой 

проблематики, а также детального анализа демократических трансформаций, 

происходящих в украинском обществе. Актуальность исследования 

заключается именно в том, что только с нового определения категории 

«экологическая политика» могут начаться действительно положительные 

процессы в этой сфере. Проанализировано роль среднего и высшего 

образования в формировании экологической культуры личности и общества. 

Доказана необходимость активизации процессов реформирования и 

модернизации отечественной образовательной системы в целом. Обозначено, 

что перед системой образования и обществом стоит актуальная задача, 

которая заключается в необходимости воспитывать 

экологоориентированного личность, критическое количество которых в 

будущем сможет изменить ту катастрофическую ситуацию, которая 

сложилась в Украине с точки зрения экологической безопасности.  

Ключевые слова: экологическая политика, социокультурные 

трансформации, общество, построение государства, экологическая культура. 
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Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University – Pereiaslav-

Khmelnytskyi, 2020. 

Philosophical conceptualization of the phenomenon of environmental policy 

in the context of contemporary transformation processes is presented in the thesis. 

The phenomenon of environmental policy as an object of public policy has been 

comprehensively analyzed. It has been revealed that formation of national 

environmental policy requires conceptually-theoretical discursive coverage of 

world-philosophical, political, social and economic, environmental and legal 

issues, as well as a detailed analysis of democratization transformations taking 

place in Ukrainian society. The key principles, settings, short-term and strategic 

goals of environmental policy as well as basic tools and principles for achieving 

them have already been elaborated in developed democracies. And despite the fact 

that since the first years of independence of Ukraine environmental issues have 

been very acute, they were gradually forced out to the periphery of political 

discourse. The relevance of our research lies in the fact that only with a new 

definition of "environmental policy" category truly positive processes in this field 

can begin. While the environmental component of Ukrainian politics occupies 

secondary priorities and is resolved on a residual principle, the environmental 

crisis that has already become catastrophic in our country will only deepen, and the 

life quality of our citizens will continue to deteriorate. 

The general conceptual approaches to the elaboration of Ukraine's 

environmental policy strategy have been highlighted. It has been demonstrated, 

that various concepts, laws, recommendations and proposals have been actively 

created and developed by public organizations in our country. At the same time, 

active declarative and advisory activity has not resulted in forming a coherent and 

systematic environmental policy. There are some reasons for this. Unrelated and 

ineffective from a monitoring and control perspective laws have been adopted in 

the sphere of legislation. Government concepts were overly generalized and 

abstract, and NGOs did not operate sufficiently effectively because of many 

administrative obstacles. This situation makes our study even more topical, as it 

gives a detailed analysis of issues related to the need to develop, introduce and 

systematically implement a coherent and purposeful national environmental policy, 

which would balance the efforts of all interested parties: the state, citizens, public 

organizations, manufacturers and consumers. 

We have conducted a comparative analysis of the environmental programs 

of the leading countries of the world in their significance for Ukraine and defined 

several directions in which our national environmental policy should make a real 

breakthrough. First of all, significant efforts should be made to increase 

environmental literacy, culture and public awareness. It is the citizens of the 

leading democratic countries who are the most powerful source of activity aimed at 

protecting their rights to a clean environment and the rational use of natural 

resources. In addition, management mechanisms should be constantly expanded by 

delegating a significant amount of authority to NGOs. A positive example here 

would be the practice of EU countries, where national legislation gradually 
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approximated with the European standards, and interaction of the state, the public 

and the supranational European structures allows them to achieve significant 

positive results. Our analysis has shown that experience of Poland as a country that 

was in a socialist camp and then pursued economic and political reforms taking 

into account the environmental factor can be actively used as an example for 

Ukraine. In Ukraine, unfortunately, most of the reforms are being carried out 

without consideration of this component, or with shifting environmental issues to 

secondary positions. This situation needs to be changed as soon as possible. 

Therefore, our research aims to find the way of changing this situation, which 

makes up its theoretical, methodological, scientific and practical relevance. 

The current legislation of Ukraine in the field of environmental protection is 

analyzed. It is noted that it has a sufficiently branched structure that covers both 

the constitutional regulation of citizens' rights and responsibilities, as well as 

sectoral legislative acts. Most of them, however, were adopted in the 90's of the 

last century. Over the last decade, the development of environmental legislation 

has been significantly impeded and limited, in the main, by ratification of 

international conventions.  

In 2010, a powerful piece of legislation was adopted that approved the 

Fundamental Principles (Strategy) of Ukraine's State Environmental Policy for the 

period up to 2020. Its importance lies in the fact that “environmental policy” 

became a key legal category in it. At the same time, it can be argued that this law, 

without formulating specific mechanisms of implementation and control, became 

another state-level declaration. Environmental law professionals are constantly 

emphasizing the need to codify environmental legislation and bring it into line with 

European norms and standards. However, the corruption of the Ukrainian political, 

economic, industrial elite does not imply adoption of legislation that could, to one 

degree or another, put an end to abuse in a certain area, in particular in the field of 

environmental protection and resource use. 

It has been proven that in Ukraine environmental responsibility is one of the 

most pressing problems that has plagued our society. Irresponsibility reigns at all 

levels: political, bureaucratic, industrial, municipal, etc. However, the most 

frightening thing is that the citizens in their majority have a very low level of 

ecological culture and consciousness. This means that for quite some time the 

politicians will not be entrusted with the task to create an effective environmental 

policy of the European model in the country. Our society needs a strong 

environmental education movement so that at least the next generations can correct 

the mistakes that are being made now. For the time being, corruption is continuing 

to dominate in the areas of environmental protection and resource use. 

Concepts and main components of society and personality ecological culture 

are defined. The multidimensionality of this phenomenon, which combines 

phenomenological and axiological, individual and personal, daily and household, 

social and functional, economic and consumer, political and public, state and 

administrative elements is proved. By its very nature, ecological culture is focused 

on several essential priorities, namely economical attitude to the environment and 
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resource base, striving for preservation of health, quality of life, gene pool of 

individuals and societies, in order to ensure sustainable social and economic 

development of the community, region, country and humanity.  

Thus, the study has proved the ontological and formal integrity of the 

category and phenomenon of ecological culture. Today, it is a single factor that 

binds individuals with society, voters with political parties, citizens with the state, 

and so on. And this is just a political and integrative dimension of environmental 

culture. In the psychological and pedagogical understanding of the phenomenon it 

is important to emphasize the combination of information and cognitive, activity 

and practical, value and motivational, emotional and psychological, aesthetic and 

taste components. All this must be taken into account when building a new 

innovative and humanistic system of state and public upbringing and education in 

Ukraine. Meantime, we must acknowledge the considerable backwardness of our 

citizens in terms of personal and social ecological culture as compared to the 

corresponding indicators that are characteristic of the citizens of developed western 

countries. 

Formation of ecological culture as a state, social and public political task has 

been substantiated and the key directions of its implementation in modern 

Ukrainian social and political realities have been determined. First of all, the 

necessity of intensifying public administration and reform efforts in the 

educational sphere, on the basis of which education and training will become truly 

environmentally oriented, has been proved. Environmental issues can be an 

integral factor in the transformation of educational strategies into holistic and 

continuous complexes. The great role of non-formal environmental education and 

upbringing in developed countries has also been emphasized. In Ukraine, this tool 

is not used extensively. Finally, there is a direct link between the level of 

environmental culture of the population and the level of civic awareness, education 

and initiative. Only real citizens, who know how and are able to assert their own 

rights, are capable of protecting every human right to a clean environment, 

necessary to ensure a decent standard of living and health. Thus, formation of a 

European-level environmental culture is an extremely difficult task for Ukraine, 

which can only be accomplished in close cooperation and with the strong 

involvement of the state and civil society. 

Keywords: environmental policy, socio-cultural transformations, society, 

state-building, ecological culture. 
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