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Дослідження присвячено актуальній проблемі формування концепції екологічно безпечного суспільно-
го розвитку, обґрунтовано актуальність даної проблеми з огляду на стан вітчизняної економіки та довкілля. 
Здійснено теоретичний аналіз основних положень та напрямів екологічної етики, проаналізовано їх вплив 
на свідомість та поведінку людини в еколого-економічних системах. Досліджено теоретичні засади та осно-
вні підходи до забезпечення екологічно безпечного розвитку. Виокремлено основні концепції трансформації 
суспільного розвитку в екологічно безпечний та здійснено їхній аналіз. В результаті порівняння їхніх основних 
положень та враховуючи результати емпіричних досліджень зроблено висновок та обґрунтовано необхідність 
впровадження концепції антизростання. Зазначена концепція сприятиме досягненню економічних цілей роз-
витку та збереження довкілля та забезпечення екологічної безпеки. На основі результатів аналізу побудовано 
теоретичну модель екологічно безпечного розвитку держави.

Ключові слова: суспільний розвиток, трансформація, екологічна безпека, антизростання, теоретична  
модель, екологізація.

Исследование посвящено актуальной проблеме формирования концепции экологически безопасного 
общественного развития. Осуществлен теоретический анализ основных положений и направлений эколо-
гической этики, проанализировано их влияние на сознание и поведение человека в эколого-экономических 
системах. Исследованы теоретические основы и основные подходы к обеспечению экологически безопасно-
го развития. Выделены основные концепции трансформации общественного развития в экологически без-
опасный и осуществлен их анализ. В результате сравнения их основных положений и учитывая результаты 
эмпирических исследований сделан вывод и обоснована необходимость внедрения концепции антизростан-
ня. Указанная концепция будет способствовать достижению экономических целей развития и сохранения 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. На основе результатов анализа построена 
теоретическая модель экологически безопасного развития государства.

Ключевые слова: общественное развитие, трансформация, экологическая безопасность, антирост, тео-
ретическая модель, екологизация.

The research is devoted to the actual problem of forming the concept of ecologically friendly social develop-
ment, which substantiates the relevance of this problem because of the domestic economy state and the state of 
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the environment. The theoretical analysis of the main provisions and directions of ecological ethics was carried out; 
their influence on consciousness and behavior of the person in ecological and economic systems was analyzed.  
The relationship and interaction of environmental ethics, social ecology, environmental philosophy, and environ-
mental economics were considered. The most acceptable provisions of environmental ethics are highlighted, taking 
into account modern realities and their impact on the ecological and economic system and social development.  
Theoretical bases and basic approaches to ensuring ecologically friendly development were investigated; their 
structuring and analysis were carried out. The basic concepts of transformation of social development into ecolog-
ically friendly were considered and their theoretical analysis was carried out, the basic advantages and lacks the 
specified concepts taking into account a current condition of economy and environment were allocated. Taking into 
account empirical researches and results of a comparison of the main provisions the necessity of introducing the ba-
sic provisions of the concept of degrowth for the state economic and ecological safety maintenance was concluded. 
Detailed analysis and characterization of the key provisions of the concept of degrowth. The theoretical background 
of the concept was analyzed; its main goals and objectives were formed. Moreover the main advantages and disad-
vantages of degrowth were considered, their possible impact on the ecological and economic system was analyzed; 
the key provisions of this concept were highlighted. Based on the results of the analysis, a theoretical model of eco-
logically friendly development of the state was developed, which provides for the development of a certain direction 
of environmental ethics, formation of the most acceptable ecological worldview, based on the concept of degrowth 
and provides intensive greening of all spheres of human activity.

Keywords: social development, transformation, ecological safety, degrowth, theoretical model, greening.

Постановка проблеми. Екологічні проб-
леми та загрози сучасності стали настільки 
масштабними, що потребують термінового 
вирішення шляхом кардинальної перебудови 
нашого мислення, дій та поведінки в еколого-
економічних системах. Для цього необхідно 
сформувати та реалізувати концепцію еколо-
гічно безпечного суспільного розвитку. Важли-
вим етапом формування зазначеної концеп-
ції є теоретичний аналіз основних положень 
екологічної етики, екологічного світогляду, 
сучасних екологічно безпечних економічних 
моделей та концепцій трансформації суспіль-
ного розвитку в екологічно безпечний. Зна-
чна кількість екологічних проблем в нашій 
державі та застарілі технології виробництва, 
що є основними причинами забруднення 
довкілля актуалізують необхідність зазначе-
ного дослідження. Також зазначимо, що заго-
стрення конкуренції на міжнародних ринках, 
світові тенденції глобалізації та процеси еко-
логізації усіх сфер людської діяльності вима-
гають формування дієвої концепції екологічно 
безпечного суспільного розвитку держави як 
необхідної умови участі у системі міжнарод-
них економічних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженню основних теоретичних 
засад концепції екологічно безпечного сус-
пільного розвитку, екологізації суспільного 
розвитку, фундаментальних засад еколо-
гічної економіки, екологічної етики та еколо-
гічно безпечних економічних моделей присвя-
чені праці багатьох іноземних та вітчизняних 
науковців. Зокрема дослідженню та форму-
ванню основних концептуальних положень 
екологічної етики або, у його авторському 

трактуванні «етики землі», присвячені праці 
О. Леопольда [1]. Вагомий внесок у станов-
лення екологічної етики та екологічного сві-
тогляду людства вніс А. Швейцер [2]. Своєю 
концепцією етики благоговіння перед життям 
він заклав етичні та моральні підвалини сус-
пільного розвитку, що спрямований на збере-
ження біологічного різноманіття та загалом 
життя на планеті. Вивченням еколого-етичних 
проблем займався Р. Неш [3]. Його основні 
наукові пошуки спрямовувалися на поняття 
«права природи» та «екологічна етика». 
Дослідженню екологічної етики присвячені 
праці також вітчизняних науковців, зокрема 
С. Михайлюка [4], який вивчав аксіологічні 
основи екологічної етики та В. Борейка [5], 
який займався дослідженням розвитку еколо-
гічного світогляду та екологічної етики. 

Не менш важливим напрямом є вивчення 
взаємозалежності економічного розвитку та 
стану довкілля, збалансування інтересів еко-
номічної та екологічної систем, забезпечення 
суспільного розвитку в довготривалому пері-
оді, що здійснював Л. Скутару [6]. Розвідкою 
економічного розвитку, що опирається на 
закони фізики та враховує інтереси довкілля 
займався Н. Георгеску-Роен [7]. Вчений 
заклав міцний теоретичний фундамент для 
екологічної економіки. Г. Дейлі [8], розглядав 
проблеми неекономічного зростання та дослі-
джував можливість запровадження економіки 
сталого стану – концепції трансформації сус-
пільного розвитку в сталий. Британський вче-
ний Д. Пірс [9] розробив концепцію зеленої 
економіки, що передбачає сталий економіч-
ний розвиток, що обмежується ємністю еколо-
гічної системи. Вагомий внесок у дослідження 
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концепції екологічно безпечного розвитку вне-
сло подружжя Д. Меддоуз та Д. Л. Меддоуз 
[10], що займалися дослідження фізичних меж 
економічного зростання та моделюванням 
різних сценаріїв майбутнього розвитку люд-
ства в залежності від обраної концепції транс-
формації суспільного розвитку. Група науков-
ців Ф. Демарія, Ф. Шнайдер, Ф. Секулова та  
Дж. Мартінес-Ал’єр [11] запропонували кон-
цепцію екологічно безпечного розвитку, що 
отримала назву антизростання. Й. Хубер, 
М. Джонік та А. Мол [12] досліджували спо-
соби вирішення екологічних проблем за допо-
могою впровадження нових, досконалих та 
екологічно безпечних технологій та запропо-
нували концепцію екологічної модернізації. 
М. Хвесик [13] розглядав питання екологічної 
модернізації та забезпечення екологічної та 
природо-техногенної безпеки держави. 

Л. Мельник [14] вивчав шляхи вирішення 
екологічних проблем та переходу на засади 
сталого розвитку економіки та мотиваційні 
механізми дематреріалізації економіки. Дослі-
дженню економічного механізму забезпечення 
екологічно безпечного розвитку присвячені 
праці О. Веклич [15]. Дослідження концепту-
альних засад сталого розвитку та збалансова-
ного природокористування висвітлені у праці 
І. Лицура [16]. І. Синякевич [17] досліджував 
проблеми забезпечення екологічно безпеч-
ного суспільного розвитку та екологізації усіх 
сфер діяльності людини. В. Шевчук та В. Чер-
няк [18] досліджували концептуальну модель 
трансформації суспільного розвитку та шляхи 
трансформації економіки, з урахуванням наяв-
ної ресурсної та техніко-технологічної бази, 
природно-географічних і кліматичних умов, 
знань та інтелекту, за якої основним критерієм 
суспільного поступу буде зростання індексу 
людського розвитку.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
увагу до зазначеної тематики кілька питань 
залишилося недостатньо дослідженими. 
Зокрема, необхідно сформувати теоретичну 
модель екологічно безпечного суспільного роз-
витку, яка враховувала б українські реалії та 
ґрунтувалася б на основних положеннях еко-
логічної економіки, екологічної етики, екологіч-
ного світогляду та гармонічно поєднувалась із 
економічною моделлю безпечного розвитку. 

Формулювання цілей статті. Здійснити тео-
ретичний аналіз основних концепцій екологічно 
безпечного суспільного розвитку та сформувати 
оптимальну теоретичну модель екологічно без-
печного розвитку вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Першочергово слід здійснити аналіз 
теоретичного підґрунтя екологічно безпеч-
ного розвитку соціально-економічних сис-
тем. Таким підґрунтям є екологічна етика, 
що сприяє формуванню екологічного світо-
гляду людини. Екологічна етика – це система 
наукових знань про моральне відношення 
людини до природи [4]. Саме формування 
та розвиток екологічної етики сприяв появі 
кількох ґрунтовних відмінностей щодо спів-
відношення понять людина та природа, а 
саме – стосовно їхнього ієрархічного роз-
поділу та домінуючої ролі в системі буття. 
Тобто формуються різні погляди на усвідом-
лення домінантної ролі у взаєминах людина-
природа. Наукове прогнозування недалекого 
майбутнього передбачає збільшення чисель-
ності населення планети, зменшення обсягу 
ресурсів та зменшення екологічної місткості 
планети. Тому сформувалися різні підходи 
щодо тлумачення морального аспекту від-
носин людина-природа та шляхів збере-
ження біосфери. Відповідно розрізняють 
такі напрями екологічної етики: антропоцен-
тризм, біоцентризм та екоцентризм [1; 2; 4].

Світоглядні ідеї антропоцентризму ґрун-
туються на ідеях беззаперечної важливості 
людини та її панівної ролі в біосфері: вона 
не повинна пристосовуватись до природного 
середовища, а змінювати його залежно від 
власних потреб [1]. Тобто тільки людина є 
суб’єктом моралі. 

Протилежними ідеям антропоцентризму є 
світоглядні ідеї екоцентризму деякою мірою 
протилежні ідеям антропоцентризму. Голов-
ною у концепції є екосистема загалом як 
сукупність усіх видів дикої флори та фауни, а 
також сфери проживання людини. Суб’єктом 
моралі, за такого підходу, є всі представники 
біосфери. Засновником цієї концепції вважа-
ють американського вченого-еколога О. Лео-
польда. Доволі влучно основні позиції пред-
ставників цього напряму відображає цитата 
автора: «Найбільшим невігласом є людина, 
що запитує про рослину або тварину: «яка від 
неї користь» [1]. 

Світоглядні ідеї біоцентристів концентру-
ються на рівному ставленні не до усіх пред-
ставників флори і фауни, а тільки до певних 
її видів, звісно враховуючи людину. Ббіоцен-
тристи вважають, що суб’єктом моралі, окрім 
людини, є представники ссавців та деякі види 
птахів [3]. Загалом же проголошується рівне 
право на життя усіх живих організмів, що 
здатні відчувати біль та страждання [2]. 
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Підсумовуючи зазначене, варто звернути 
увагу на вкрай радикальні ідеї, що мають змі-
щений вектор, як у бік потреб людини, так і в 
бік потреб природи. Становлення екологічної 
етики відбувалось протягом тривалого пері-
оду, отож зазнало впливу багатьох історичних 
періодів та багатьох теоретичних концепцій. 
Екологічна етика розвивалася паралельно з 
розвитком ідей соціальної екології, екологіч-
ної філософії та екологічної економіки. Проте, 
варто зазначити, що теоретичним підґрунтям 
цих ідей, своєю чергою, були основні посту-
лати екологічної етики. Такі ідеї формувалися 
на основі основних етичних концепцій, типів 
екологічного світогляду, основних теорій сус-
пільного розвитку, з урахуванням глобальних 
екологічних проблем, формуванням моделей 
економічних систем, що покликані забезпе-
чити екологічно безпечний економічний роз-
виток держави та світу загалом (рис. 1). 

Необхідність подолання глобальних еколо-
гічних проблем у ХХІ ст. стала першочерговим 
завданням людства. Світова спільнота заде-
кларувала такі наміри ухваленням символіч-
ного документа під назвою «Порядок денний 
на ХХІ ст.» на конференції в Ріо-де-Жанейро 
1992 р., оскільки потрібно нейтралізувати згуб-
ний вплив індустріалізації та суспільства спо-
живання на екосистему планети. Необхідно 
сформувати систему суспільних відносин, що 
не буде ґрунтуватися на масовому виробни-
цтві та споживанні матеріальних благ. Це спри-
чинило появу різних напрямів, шляхів та форм 
трансформації суспільного розвитку в еколо-
гічно безпечний. В результаті сформувалося 
кілька типів екологічної свідомості: сцієнтизм; 
алармізм; екологічний реалізм. Зауважимо, 
що з безпекової точки зору найоптимальнішим 

типом екологічної свідомості вважається сці-
єнтизм. Він передбачає наявність ефективних 
заходів екологізації, в тому числі, екологізацію 
свідомості як необхідної складової подолання 
глобальних екологічних проблем.

Для визначення оптимальної концепції 
трансформації суспільного розвитку в еколо-
гічно безпечний доцільно розглянути пере-
ваги та недоліки найпоширеніших концепцій 
(табл. 1). 

На основі результатів емпіричного аналізу 
аналізу визначено доцільність впровадження 
основних ідей антизростання, оскільки за 
такої концепції суспільний ефект буде най-
більшим [19] (рис. 2).

Таким чином, виникає необхідність деталь-
ного розгляду основних положень концеп-
ції антизростання. Антизростання – це сус-
пільно-економічна концепція, що передбачає 
скорочення темпів економічного зростання з 
метою гармонізації економічних інтересів сус-
пільства та інтересів природи [11; 19]. Проте 
не варто ототожнювати зміст цієї концепції із 
стагнацією та занепадом економіки. Зазна-
чена концепція передбачає цілеспрямований 
процес економічної та соціальної трансфор-
мації з метою гармонізації суспільного розви-
тку [11]. Тобто антизростання це сукупність 
процесів, які передбачають зменшення рівня 
споживання, що призведе до зменшення 
обсягів виробництва та сприятиме змен-
шенню антропогенного навантаження на 
довкілля. Така модель дозволить не тільки 
подолати глобальні екологічні проблеми, але 
й сприятиме духовному розвитку людини. 
Представники зазначеного напряму глибоко 
переконані, що антизростання – єдиний спо-
сіб збереження природного середовища та 

Рис. 1. Складові забезпечення екологічно безпечного економічного розвитку  
та їхня верифікація
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Рис. 2. Графічна інтерпретація загального суспільного ефекту 
різних концепцій трансформації суспільного розвитку в сталий

Таблиця 1
Переваги та недоліки основних концепцій трансформації  

суспільного розвитку в екологічно безпечний
ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

ЕК
ОЛ

ОГ
ІЧ

НА
 

М
ОД

ЕР
НІ

ЗА
ЦІ

Я інтенсивний розвиток екоінновацій виснаження природних ресурсів

економічне зростання прояви псевдоекологізації, 
деекологізації, ефект «відскоку»

зниження ентропії еколого-економічних 
систем за рахунок вдосконалення 

технологій 

погіршення стану екологічної 
системи

зменшення антропогенного навантаження зростання ціни на 
«невідновлювальні» ресурсів 

АН
ТИ

ЗР
ОС

ТА
НН

Я

зниження антропогенного впливу на 
довкілля за рахунок зменшення обсягів 

споживання

низький рівень економічного 
зростання

збереження природних ресурсів та
відтворення довкілля

зростання ентропії еколого-
економічних систем за рахунок 

неефективних технологій 

зростання рівня культурного та духовного 
розвитку

зростання рівня суспільної 
напруги та політичної 

нестабільності, що матиме форму 
екологічного волюнтаризму

формування локальних економічних 
систем

порушення кон’юнктури світового 
ринку за рахунок формування 

автаркічних економічних систем

ЕК
ОН

ОМ
ІК

А 
СТ

АЛ
ОГ

О 
СТ

АН
У

використання ресурсів на рівні їх 
природного поновлення (зрівноваження 

екологічного сліду та біоємності)

формування значного дефіциту 
товарів та ресурсів, відповідно 
прояви інфляційних процесів

стале виробництво та споживання

зростання рівня суспільної 
напруги та політичної 

нестабільності, що матиме форму 
екологічного волюнтаризму

збереження та відновлення довкілля уповільнення темпів НТП

зниження ентропії еколого-економічних
посилення позицій глобалістів та 

формування глобальних 
екстрактивних інститутів
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забезпечення гармонійного розвитку сві-
тової спільноти. 

Досягнення основних цілей концепції 
антизростання передбачає: 

– скорочення споживання за рахунок 
встановлення екологічних обмежень на 
використання ресурсів, у тім числі енер-
гетичних; 

– зменшення сукупного попиту за 
рахунок трансформування суспільної 
свідомості; 

– домінування ідей екомаркетингу та 
зменшення обсягів комерційної реклами 
споживчих товарів;

– формування самодостатніх локаль-
них економічних систем з метою ско-
рочення обсягів міжнародної торгівлі, 
кількості ТНК та зменшення обсягів тран-
спортних перевезень [19].

Варто зазначити, що концепція антизрос-
тання ґрунтується на теоріях антиконсюме-
ризму, енафізму та на соціальній поведінці, яку 
називають – дауншифтингом. Дауншифтинг – 
це тип соціальної поведінки, за якого людина 
намагається відшукати оптимальний баланс 
між роботою та дозвіллям, зменшити стресо-
вий характер сучасного життя та перейти на 
більш морально-етичний та духовний спосіб 
існування, зменшуючи при цьому свої потреби 
та, відповідно, загальний обсяг споживання. 

Здійснений теоретичний аналіз дає підставу 
зробити висновок, що основні положення біо-
центристів та поміркованих екоцентристів є 
найприйнятнішими за сучасних умов розвитку 
держави. Для таких позицій найприйнятнішою 
формою екологічного світогляду вважаємо еко-
логічний реалізм, який передбачає формування 
екологічної свідомості людини на засадах помір-
кованих та комплексних заходів екологізації 
усіх сфер життєдіяльності, тобто екологізацію 
суспільного розвитку. Це, по суті, прояв осно-
вних положень концепції антизростання [19]. На 

основі проведеного аналізу можна сформувати 
теоретичну модель забезпечення екологічно 
безпечного економічного розвитку (рис. 3). 

Висновки. Отож робимо висновок, що 
позиції концепції антизростання більшою 
мірою ґрунтуються на усвідомленій поведінці 
людини стосовно обмеження споживання 
товарів та послуг з метою спрощення способу 
життя, збереження природного біорізнома-
ніття та подолання глобальних екологічних 
проблем. Відповідно антизростання є ефек-
тивним способом трансформації суспільного 
розвитку в екологічно безпечний. Запропоно-
вана теоретична модель дає змогу: 

– досягти економічного зростання та 
добробуту населення; 

– знизити антропогенне навантаження на 
довкілля;

– уникнути екологічної експансії з боку роз-
винутих держав; 

– прискорити темпи науково-технічного 
прогресу; 

– забезпечити високий рівень соціального 
захисту населення.

Рис. 3. Складові теоретичної моделі  
екологічно безпечного суспільного розвитку
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