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ВСТУП 

 
 
 
 
 
 

Слоны бились бивнями так, 
Что казались белым камнем 
Под рукой художника… 
Реки вливались в море так, 
Что казалось: рука одного 
душит шею другого. 

 
Велимир Хлебников 

 
 

It just ain't the same 
Old ways have changed 
New days are strange, is the world 
insane?.. 
Nations droppin' bombs 
Chemical gasses fillin' lungs of little 
ones… 
A war is goin' on but the reason's 
under cover 
The truth is kept secret… 
Where is the love? 

 
The Black Eyed Peas 

 
 

Наразі в Україні триває соціально-економічна криза, що може бути 
ускладнена внаслідок активізації конфліктних ситуацій, які 
пов’язані з невизначеністю та суперечливістю численних 
екологічних питань, зокрема, щодо земельних та інших природних 
ресурсів, а також із якістю довкілля, що загалом не відповідає 
вимогам здорового людського життя. Досвід багатьох країн 
Північної Африки, Близького Сходу, Латинської Америки, в яких 
уже протягом півстоліття не вщухають ресурсні війни, перманентно 
забруднюється навколишнє природне середовище внаслідок 
антагоністичних дій тощо, свідчить про те, що конфлікти, 
спричинені природними та екологічними чинниками, не є 
саморегульованими та з огляду на масштабність їх деструктивних 
наслідків, насамперед, соціальних збитків, потребують чітко 
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продуманої превентивної політики та дієвих організаційних заходів, 
розроблених на основі прогностичної оцінки конфліктної складової 
сталого розвитку держави. 

З огляду на вищезазначене, розвиток економічних відносин у 
сучасному суспільстві, що має складну демографічну, міграційну, 
міжетнічну тощо динаміку, неможливий без наукового 
обґрунтування його взаємозв’язку з навколишнім соціальним і 
природним середовищем. Сфера дослідження еколого-економічних 
протиріч і соціоприродної синергії вже протягом понад півстоліття 
не втрачає своєї актуальності. На сьогоднішній день спостерігається 
глобальна тенденція до поглиблення та вдосконалення комплексного 
аналізу проблематики взаємодії в системі “суспільство – економіка – 
природа” із залученням інструментарію, поряд із традиційними 
методами управління національним господарством та економіки 
природокористування й охорони довкілля, соціологічних, 
політологічних, конфліктологічних та інших наукових напрямів, а 
також економіко-математичного моделювання та теорії прийняття 
управлінських рішень. Особливо гостро постає питання пошуку 
нових оптимізаційних альтернатив у площині так званих “еколого-
економічних конфліктів” – наслідків і форми протиріч, які пов’язані 
не тільки з масштабними економічними, а й, передусім, соціальними 
збитками, ризиком активізації акумульованого протягом десятиліть 
техногенного потенціалу й, відповідно, загрозою порушення 
людської та національної безпеки. 

Отже, формулювання гіпотези даного дослідження наступне: 
соціоприродні протиріччя як вагомий чинник економічного 
розвитку поряд із об’єктивністю своєї сутності при проекції в 
площину функціонування економічних систем набувають форми 
потенційних еколого-економічних конфліктів і можуть бути 
об’єктами державного регулювання. Шляхом здійснення 
прогностичної оцінки їх можливого впливу на економічний розвиток 
і формування адекватного механізму регулювання соціоприродними 
й економічними протиріччями, ми створимо дієві передумови для 
попередження екологічної та пов’язаної з ним соціально-економічної 
кризи, а також, зокрема, забезпечення еколого-економічної безпеки 
національної економіки, істотного зниження еколого-економічних 
збитків і, відповідно, надійного підґрунтя для підтримання сталого 
розвитку суспільства на довгострокових засадах. 

У світі як вузьку наукову проблему еколого-економічні 
конфлікти почали досліджувати не так давно: 1991 р. – Т. Гомер-
Діксон (T. Homer-Dixon) у роботі “На порозі: екологічні зміни та 
гострий конфлікт” розглядає дефіцит природних ресурсів як 
причину екологічних конфліктів; 1998 р. – Н. Гледіч (N. Gleditsch) у 
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роботі “Збройний конфлікт і довкілля” наголошує на необхідності 
створення реалістичних моделей управління екологічними 
конфліктами на противагу існуючим невиправдано складним і 
занадто теоретизованим моделям; 2003 р. – С. Мейсон (S. Mason) у 
роботі “Екологічні конфлікти та регіональний конфлікт-
менеджмент” застосовує комплексний підхід до з’ясування причин 
екологічних конфліктів тощо. 

Вітчизняними науковцями було закладено фундамент для 
подальшої конкретизації досліджень взаємопов’язаних 
соціоприродних і економічних протиріч. Ідеї та концептуальні 
положення, на основі яких на сьогоднішній день (роботи 
С. Ілляшенка, С. Козьменка, Є. Мішеніна, О. Половяна, О. Попової, 
О. Прокопенко, В. Сабадаша, Є. Хлобистова, Н. Хумарової та ін.) 
відбувається розвиток економіки та регулювання соціоприродних 
протиріч і конфліктів, в їх взаємозв’язку з питаннями екологічної 
безпеки, екологічного ризику, природних і техногенних катастроф, 
надзвичайних ситуацій, екологічної мотивації та формами 
співробітництва, такими як, наприклад, державно-приватне 
партнерство, комплексного забезпечення екологічної спрямованості 
розвитку суб’єктів господарювання, а також стратегічного 
планування розвитку територіальних економіко-екологічних 
систем, – висвітлені в працях В. Вернадського “Декілька слів про 
ноосферу”, О. Балацького “Економіка чистого повітря”, О. Веклич 
“Еколого-економічні протиріччя”, І. Александрова “Економічний 
ріст і навколишнє середовище…”, О. Амоші “Людина та навколишнє 
середовище…” тощо. 

В указаних та багатьох інших роботах проведено аналіз 
екологічних ризиків інновацій, визначено місце та роль екологічного 
конфлікту в загальній системі еколого-економічної безпеки, 
узагальнено економічні проблеми екологічної безпеки виробництва 
та ін. Поряд із цим, на наш погляд, одними з найменш досліджених і 
водночас нагальних питань є аспекти прогностичної оцінки 
наслідків дії та механізму регулювання еколого-економічних 
протиріч, зокрема, в Україні та окремих її регіонах, як на 
теоретичному, так і на практичному рівнях. 

З огляду на вищезазначене, мета дослідження полягає у 
формуванні та розвитку теоретико-методологічних і науково-
методичних підходів до розробки механізму регулювання та 
прогностичної оцінки наслідків впливу взаємопов’язаних 
соціоприродних і економічних протиріч на розвиток національної 
економіки. 

Об’єктом даного дослідження є соціоприродні й економічні 
протиріччя та конфлікти, що виявляють себе як в активній, так і в 
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потенційній формах, які “вбудовані” в систему національної 
економіки – в тому сенсі, що вони є, з одного боку, наслідками 
функціонування та розвитку даної системи, а, з іншого, – самі 
впливають на цю ж систему. Штучний аспект указаної убудованості 
підпорядкований меті дослідження: поряд із аналізом власне 
економічних суперечностей ми маємо відслідковувати економічну 
сторону соціоприродних протиріч, навіть якщо вона не має основної 
ваги в структурі конфліктоутворюючих чинників, таких як, 
наприклад, політичні, демографічні, етнічні чинники тощо. 

В регіональному розрізі національної економіки на сучасному 
етапі її розвитку склалася ситуація, в якій конфліктний потенціал 
еколого-економічних проблем у багатьох областях України досяг 
певного критичного рівня. В даному дослідженні, зокрема, для 
проведення прогностичної комплексної оцінки впливу 
соціоприродних протиріч було обрано Сумську область. При цьому 
слід зазначити, що орієнтування на адміністративно-територіальну 
одиницю доцільне з огляду на організаційні, фінансові та інші 
специфічні характеристики механізму регулювання 
взаємопов’язаних соціоприродних і економічних протиріч. Проте в 
окремих випадках еколого-економічні конфлікти як наслідки 
відповідних протиріч слід розглядати в межах природного 
середовища, в якому вони локалізовані. 

В цілому аналіз такого різноаспектного, багатогранного та 
динамічного об’єкту та явища як соціоприродні протиріччя, що з 
управлінського погляду нас цікавлять, передусім, як потенційні 
еколого-економічні конфлікти, неможливий без застосування 
відповідного комплексу наукових інструментів. Оскільки 
припускається, що основний практичний результат даного 
дослідження спрямований у площину реалізації управлінських 
рішень на рівні національної економіки, то поряд із економічною 
теорією слід розглядати в центрі трансдисциплінарних положень 
дослідження соціоприродних протиріч та їх можливих наслідків 
теорію прийняття рішень, а також теорію організації. У свою чергу, 
дослідження екологічної сторони конфліктних ситуацій потребує 
свого обґрунтування з позицій ноосферології, екології та основ 
природокористування; соціологічний контекст дослідження – 
передбачає узагальнення відповідних положень конфліктології та 
інституціоналізму. Трансдисциплінарний зміст кількісного аналізу 
еколого-економічних протиріч включає також математичні та 
статистичні положення, зокрема, аспекти теоретико-ігрового 
підходу та множинного регресійного аналізу. 

Таким чином, довкола концептуального ядра дослідження 
взаємопов’язаних економічних і соціоприродних протиріч у 
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контексті оцінки їх впливу на розвиток національної економіки та 
формування механізму їх регулювання, на фоні 
трансдисциплінарності мають бути зосереджені теоретико-
економічні положення, а також положення теорії прийняття рішень. 
Відповідно, предмет дослідження вбачається в економічних 
відносинах, що ґрунтуються на соціоприродних протиріччях і, в 
свою чергу, опосередковують виникнення еколого-економічних 
протиріч, а також формування, пролонгацію, розвиток потенційних 
екологічно релевантних конфліктних ситуацій і управління ними в 
системі розвитку національної економіки. Загалом, зважаючи на 
специфіку поглядів на поняття еколого-економічних протиріч та на 
основі їх узагальнення, останні розглядаються як принцип системної 
взаємодії протиставлених і взаємопов’язаних соціоприродних і 
економічних чинників, які розглядаються в просторово-часових 
межах певної країни та обумовлюють її розвиток і спричиняють 
конфлікти, що несуть у собі потенціал як деструктивних наслідків і, 
відповідно, еколого-економічних і соціальних збитків, так і 
конструктивну складову розвитку національної економіки. 

Отже, монографія має ознайомити читачів із взаємопов’язаними 
соціоприродними й економічними протиріччями та комплексною 
проблемою їх прогнозування та регулювання в сучасних соціально-
економічних умовах України та світу. Результати монографічного 
дослідження відредаговані з урахуванням зауважень і думок 
рецензентів. Основна мета монографії – закликати до відповідних 
роздумів і подальшого наукового та практичного розвитку 
актуалізованих соціоприродних і економічних питань із тим, щоб 
зробити ще кілька кроків назустріч щасливому сьогоденню та 
майбутньому, позбавленому нищення довкілля та соціального 
антагонізму, сповненому гармонії співіснування Людини та 
Природи. 

Автор щиро завдячує своєму науковому консультанту, родині та 
всім, завдяки кому стала можливою поява цієї монографії, та 
присвячує її світлій пам’яті Балацького Олега Федоровича. 
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Розділ 1 
 
 

Передумови дослідження протиріч у системі 
управління національною економікою 

 
 
 

1.1 Науково-філософський і загальноекономічний 
погляди на протистояння в системі “людина – 

суспільство – довкілля” 
 
 

Протистояння між антропогенною діяльністю та навколишнім 
природним середовищем уже протягом багатьох століть є предметом 
філософських і наукових досліджень. У контексті їх сучасного 
розвитку, починаючи з 1990-х рр. почали з’являтися роботи, 
присвячені новому трансдисциплінарному напряму, що поєднує 
досвід як суспільних (соціологія, економіка, культурологія тощо), 
так і природничих (географія, медицина, біологія та ін.) наук, – 
йдеться про дослідження еколого-економічних конфліктів як 
наслідків і водночас форми суперечностей, глибинна сутність яких 
визначається в поєднанні психологічних, соціально-економічних і 
природно-екологічних чинників. 

Передусім, філософське бачення протистояння людей та 
оточуючого їх природного середовища полягає в тому, що природа і 
соціум розглядаються як дві сторони єдиного матеріального світу, 
що знаходяться в постійній діалектичній взаємодії. Світ еволюціонує 
внаслідок зіткнень цих двох протилежностей. У свою чергу, 
антагонізм соціоприродної боротьби, з політичного та соціально-
економічного поглядів, спричиняє найбільші соціальні та екологічні 
збитки у військовій та економічній сферах, особливо, зважаючи на їх 
політичний та ідеологічний контекст. При цьому, як правило, тільки 
соціальна сторона людського чинника досліджуваних протистоянь, 
без сторони психологічної не розкриває в повній мірі їх глибинну 
сутність – першооснову екологічно спричинених протистоянь, 
починаючи від локальних зіткнень між окремими соціальними 
групами чи суб’єктами економічних відносин і закінчуючи 
колапсичними техногенними катастрофами та війнами світового 
масштабу [141]. 
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Значущість психологічного чинника в системі “людина – 
суспільство – довкілля” спричиняє підвищення уваги до першої зі 
складових, тобто до людини. Життєдіяльність останньої в сучасному 
суспільстві, як правило, тісно пов’язане з різними організаціями. 
Для того, щоб задовольнити свої потреби індивід має стати членом 
хоча б однієї з них. Звісно, найбільш затребуваними є економічні 
організації – головні гравці матеріального світу суспільства. 
Організаційні процеси виробництва, споживання, обміну та 
розподілу матеріальних благ настільки зросли за масштабом, що 
людина не відразу збагнула, що планета, де все це відбувається, є 
обмеженою як за розмірами, так і за наявністю ресурсів, які вона 
віддає людині. Проте природа влаштована таким чином, що за умови 
раціональної економічної діяльності можливе відновлення ресурсів, 
поліпшення якості довкілля й врешті – гармонійне співіснування 
всього живого, навіть, при дещо надмірних людських потребах. 
Йдеться про актуальність неконфліктного природокористування без 
зворотного в сторону природи напряму, – тобто постає питання про 
еколого-економічну збалансовану діяльність як на рівні суспільства, 
так і на міжгруповому, груповому та індивідуальному рівнях. 
Протиборство, конфлікт людини і природи має бути двостороннім і 
свідомо позитивним. 

У взаємозв’язку з наведеним вище науково-філософським 
поглядом, загальнонауковий погляд на передумови виникнення та 
безпосередньо соціоприродні та більш конкретно еколого-економічні 
протиріччя полягає в наступному. Згідно з енвайронментологічною 
картиною світу людину оточує природне середовище, і водночас 
людина створює власне соціальне середовище, що, в свою чергу, 
також впливає на її життя та поведінку. Дві складові довкілля 
(соціум і природа) в своєму протистоянні та постійній боротьбі 
породжують еволюційні процеси як глобального, так і макро- та 
мікротериторіального, а також локального масштабів. Украй 
небезпечною, неприпустимою формою соціоприродних протистоянь 
є антагонізм із його еколого-економічними та соціальними 
негативними наслідками. Причини вказаних антагоністичних дій 
криються, на перший погляд, у дефіциті природних ресурсів, або ж 
навпаки – в їх занадто великій кількості. Проте, як свідчать факти, в 
більшості випадків розпалення екологічно спричинених війн чи 
свідомого допущення настання техногенних катастроф у 
взаємозв’язку з природними компонентами, – це наслідок 
корисливих інтересів і мотивів окремих осіб і соціальних груп, що, 
як правило, виступають у ролі суб’єктів еколого-економічної 
діяльності в межах певної території [174]. 
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В. Вернадський у роботі [28] наголошував на тому, що історичні 
явища, такі як Перша та Друга світові війни слід розглядати “…як 
єдиний великий земний геологічний, а не тільки історичний 
процес”. У його соціоприродній ноосферній концепції закладені 
підвалини сучасних досліджень еколого-економічних протиріч і 
спричинених ними конфліктів, зокрема, він писав: “ХХ століття є 
століттям наукового антагонізму… Людство, як жива речовина, 
нерозривно пов’язане з матеріально-енергетичними процесами 
певної геологічної оболонки землі – з її біосферою… Біосфера 
отримує цілком нове розуміння. Вона є планетним явищем 
космічного характеру… Людина… стає могутньою геологічною 
силою, що все зростає. Ця геологічна сила склалася геологічно 
тривало, для людини абсолютно непомітно. З цим співпала зміна 
(матеріальна передусім) положення людини на нашій планеті… Міць 
її пов’язана не з її матерією, проте з її… розумом і спрямованою цим 
розумом працею. В геологічній історії біосфери перед людиною 
відкривається велике майбутнє, якщо вона зрозуміє це й не буде 
використовувати свій розум і свою працю на самознищення”. 

Отже, соціально-екологічне протистояння – це далеко не нове 
явище в історії людства. Проте його еволюція надає різні погляди на 
об’єктивність його виникнення та пролонгації. Антропогенні зміни в 
першій половині ХХ-го століття були викликані та обумовлені 
відповідними історичними причинами. Як правило, ці зміни були 
пов’язані з необхідністю задоволення суспільних потреб фізичного 
існування в умовах низького рівня розвитку виробничих сил і часто 
помилкових уявлень про навколишнє природне середовище. 
Технологічні можливості того часу були недостатніми для того, щоб 
запропонувати альтернативні способи існування та розвитку, ніж ті, 
що були пов’язані з порушенням біологічної рівноваги в природі та 
антропогенним впливам на довкілля та якість природних ресурсів. 

Зовсім іншу картину має ґенеза сучасних еколого-економічних і, 
передусім, природно-ресурсних суперечностей. Протиріччя між 
економікою та природою особливо гостро проявилося в часи науково-
технічної революції. Саме в той період суспільство теоретично 
отримало нові способи виробництва, більш чисті по відношенню до 
навколишнього середовища. Проте на практиці саме науково-
технічна революція стала знаряддям стрімкого антропогенного 
навантаження на природу. Це пояснюється тим, що ще в 50-60-х 
роках минулого століття (аж до 1972 року, коли з’явилася праця 
Д. Медоуза (D. Meadows) та ін. “Межі росту” [385]) вчені-економісти 
в своїх довгострокових прогнозах при визначенні майбутніх темпів 
економічного росту вирішальне значення надавали ринковим 
чинникам. У випадках, коли економічний розвиток ставився в 




