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розвитком відносин власності в землересурсній сфері. Це вимагає від
управлінців, науковців та фахівців переосмислення цілей і завдань земельної
реформи, вжиття заходів щодо гармонізації економічного, екологічного та
соціального напрямів оптимізації використання земельно -ресурсного
потенціалу України.

Удосконалення відносин власності на засадах економіко -правової та
наукової обґрунтованості неодмінно при веде до позитивних зрушень у системі
охорони та відтворення земельних ресурсів. З економічно го погляду, має
підвищитись інвестиційна привабливість сільськогосподарського
землекористування, а завдяки більш раціональному використанню природно -
ресурсного потенціалу земель –ефективність виробництва. В екологічній сфері
будуть створені гарантії техногенно -екологічної безпеки життєдіяльності
людини, збереження та збагачення довкілля. В соціальному аспекті селянину
гарантується поліпшення умов праці і життя, усунення регіональних
відмінностей в умовах життєдіяльності.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями . Уникнути впливу людини на
довкілля, зберегти природу в незмінному стані практично не реально. На жаль,
вона, особливо останнім часом, усе більш негативно впливає на середовище, в
якому вона проживає. Тому людство задумується над тим , як зберегти біосферу
в стані, оптимальному для життя.

Пізнання природи людиною є одним із найважливіших засобів її
активного перетворення відповідно до потреб. Уся історія людства є постійною
і напруженою боротьбою за самоствердження у світі природи шляхом перемог
над нею. Проте за кожну таку перемогу природа досить жорс тко наказувала.
Підтвердженням цього є багато прикладів, у тому числі Чорнобильська
катастрофа, події на Фукусимі. Природі, а нерідко й людині, завдається
величезна шкода (скидання шкідливих відходів у повітря, воду, в землю),
керуючись так званою екологічною доцільністю.

Людство вже в середині ХХ ст. відчуло негативний вплив перш за все
промисловості на все живе і біосферу. Значна частина території стала настільки
забрудненою, що це негативно позначається на здоров ї та якості населення.
Людству загрожує деградація та вимирання саме через нерозумне ставлення до
природи. Зрозуміло, що чим раніше люди будуть  щодо останнього «бити
тривогу», чим дбайливіше вони будуть відноситись до природи, тим менший
негативний вплив вона відчуватиме. У забезпеченні такого підходу важлива
роль відводиться екологічній культурі.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Проблемі екологічної культури присвячені роботи багатьох
науковців, серед яких варто зазначити дослідження О. Адаменка,
В. Вернадського, В. Вінкова, М. Голубця, Ю. Злобіна, І. Канта, Б. Коммондера,
В. Крисаченка, Ле Шательє-Брауна, М. Парасенка, З. Фрейда, О. Шпенглера та
інших.

Проте в опублікованих роботах недостатн ьо уваги приділяється
висвітленню ролі культури в цілому та екологічної зокрема в забезпеченні
сталого розвитку.

Метою статті є пошук шляхів посилення ролі екологічної культури у
забезпеченні сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Екологічна поведінка неможлива без
екологічної культури. Культура (лат. сolo, colui (cultum)) – це сукупність
матеріальних і духовних цінностей, н акопичених людством за весь період його
існування. Водночас фахівці стверджують, що культурні норми та правила не є



Економіка природокористування і о хорони довкілля

43

спадковими ознаками в наших генах. Вони засвоюються протягом усього життя
шляхом навчання, цілеспрямованої роботи і культурної діяльності людини.

Кожен народ віками накопичує культурні цінності. К ультура є продуктом
діяльності людини, серед якої виділяються культура мови, поведінки,
економіки, правова та екологічна. Світовий досвід свідчить, що вирішити
проблеми екологічної кризи неможливо без екологічної культури , що є
передумовою оптимізації взаємовідносин суспільства та природи.

Тлумачення поняття культура поширюється досить активно. Якщо,
наприклад, у 50-х роках минулого століття, за підрахунками американських
фахівців, налічувало 170 її визначень, то нині – більше як 500.

Ми ж розглядаємо екологічну культуру як форму суспільної діяльності,
зв'язку людини з природою, іншими людьми. Тобто, з одного боку, вона являє
собою результат розвитку взаємовідносин між людиною і природою, а з і ншого
– від розвитку культури залежать форми  взаємовідносин і взаємодії людини з
довкіллям.

Е. Маркарян, скажімо, у культурі виділяє: природно-екологічну складову,
що відображає адаптацію суспільства до біофізичного оточення; суспільно-
екологічну – характеризує впорядкованість відносин сус пільства з іншими
суспільствами та соціально-регулятивну, яка сприяє підтриманню соціальної
системи як єдиного цілого.

Тобто культура в цілому за своєю суттю має екологічний характер,
оскільки головним її завданням є передача від покоління до покоління
цінностей, які дозволяють вижити як окремій людині, так і суспільству в
цілому. Отже, культура тісно пов’язана з екологією. Екологічна культура – це
сукупність знань, норм, стереотипів і правил поведінки людини в
навколишньому середовищі, певних заборон і дозволів. Її головною метою є
забезпечення організації взаємовідносин суспільства та природи щодо
підтримання стабільності нормального стану збереження умов для існування та
розвитку людства. Іншими словами, культура адаптується до природи
відповідно до тенденцій розвитку цивілізації, яка бореться за виживання перш
за все в умовах екологічної кризи.

До цього часу, на жаль, викиди шкідливих речовин у довкілля
залишаються великими (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря *

Показник 2000** 2005 2007 2008 2010 2010 до
2000, %

Усього, тис. т 5 908,6 6 615,6 7 380,0 7 210,3 6 678,0 113,0
У розрахунку на 1 км², т 9,8 11,0 12,2 11,9 11,1 113,3
* Джерело: [1, с. 521].
** У 2000 р. наводяться дані щодо викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення; до

автотранспорту з 2005 року включені дані щодо викидів від залізничног о, авіаційного та водного транспорту, а
з 2007 року – від виробничої техніки.

Як не дивно, за досліджуваний період різко зросли обсяги викидів



Економіка природокористування і о хорони довкілля

44

шкідливих речовин у Житомирській (на 30%), Закарпатській (у 2,2 раз а), Івано-
Франківській (на 47%), Київській (6 0), у Львівській (31), Тернопільській (42),
Херсонській (25), Черкаській (44) областях  та м. Київ (на 62%). Це негативно
впливає не лише на стан довкілля, але й здоров я населення. Як свідчить
статистика, у світі від захворювань, зумовлених порушенням екол огії, щорічно
помирає 300–350 тис. чол.

У переважній більшості поверхневі і підземні води забруднені, не
відповідають санітарним нормам. В Україні спостерігається тенденція
зменшення споживання свіжої води (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка споживання свіжої води  в Україні, млн. м³

Відомий дослідник екологічних проблем, їхнього впливу на стан здоров я
населення Луї Пастер стверджує, що людина, яка на 70% складається з води,
80% хвороб «випиває з водою». Отже, чим більше людина буде сп оживати
свіжої чистої води, тим менше вона «споживатиме» хвороб, тим здоровішою
буде вона і нація в цілому. Всесвітня організація об’єднаних націй (ВООЗ),
визначаючи критерії якості життя, фактор води поставила на перше місце. Нині
ж Україна за якістю питної води посідає 95-те місце серед 122 країн світу.

У цих умовах формування та реалізація екологічної культури нині має
надзвичайно важливе значення. Як стверджує Ю. Злобін, у наш час
спостерігається дисгармонія між зовнішньою культурою, що проявляється в
здатності людини створювати видатні твори, та внутрішньою культурою,
дефіцит якої зумовив глобальну екологічну кризу.

Екологічна культура – це, на думку В. Крисаченка, сукупність певних дій,
технологій освоєння людиною природи, які забезпечують стійку рівно вагу в
системі «людина – довкілля»; знання про місце людини в біосфері як істоти
діяльної, чинника регуляції стану біосфери; рівень сприйняття людьми
природи, довкілля, оцінка свого положення у всесвіті. Екологічно культурна
людина використовує природу у в ласних інтересах, дотримуючись певних
норм, які, до речі, змінюються.

Тому не випадково в матеріалах конференції, що відбулась у Ріо -де-
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Жанейро (1992 р.), де всі країни світу закликано перейти на шлях сталого
розвитку, підкреслюється необхідність формуванн я екологічної культури
населення планети. І це має стати пріоритетним завданням людства.

Екологічна культура виражає  міру освоєння об’єктом
природоперетворюючої діяльності, відповідності соціальної та природної
складових єдиної системи; забезпечує гармоніз ацію відносин суспільства та
природи, формування нового типу особистості – людини епохи ноосфери.
Екологічна культура також сприяє раціональному використанню природних
ресурсів, сталому розвитку, позначається на основних соціально -економічних
показниках країни, регіону (табл. 2).

Таблиця 2
Основні соціально-економічні показники розвитку України та її регіонів,

2009 р.

Регіон, область
Середнь
омісячна
зарплата,

грн

Відсоток
безробітн
их серед
15–70-

річних, %

Валовий
регіональний
продукт на
1 особу, грн

Обсяг
інвестицій в

основний
капітал на

1 особу, грн

Прямі
іноземні

інвестиції
на 1 особу,

дол.
АРК 1 707 6,8 13 898 2 828 367
Вінницька 1 511 10,6 12 061 1 620 107
Волинська 1 427 9,4 12 340 2 336 318
Дніпропетровська 1 963 7,8 30 918 1 943 837
Донецька 2 116 9,4 26 028 2 904 369
Житомирська 1 493 10,7 11 526 1 781 167
Закарпатська 1 562 9,9 10 626 1 543 286
Запорізька 1 843 8,1 23 232 2 561 480
Івано-Франківська 1 627 9,0 12 940 2 501 447
Київська 1 987 8,1 20 593 5 791 877
Кіровоградська 1 537 9,9 13 515 2 791 65
Луганська 1 873 7,7 18 338 1 889 243
Львівська 1 667 8,5 13 902 2 648 439
Миколаївська 1 806 9,3 16 175 3 374 145
Одеська 1 787 6,8 19 638 4 184 438
Полтавська 1 733 10,2 22 476 5 135 297
Рівненська 1 614 12,7 12 217 2 344 239
Сумська 1 593 11,1 13 622 1 858 192
Тернопільська 1 412 11,3 9 688 1 312 61
Харківська 1 804 7,7 21 294 3 013 744
Херсонська 1 482 9,5 11 944 1 906 165
Хмельницька 1 521 9,5 11 932 2 601 165
Черкаська 1 532 10,8 14 581 2 346 172
Чернівецька 1 523 9,4 9 771 2 887 69
Чернігівська 1 465 11,1 13 213 1 435 79
М. Київ 3 161 6,5 61 592 10 325 5 763
м. Севастополь 1 882 6,7 16 592 3 930 384
Україна 1 906 8,8 20 495 3 309 873
* Джерело: [2, c. 49, 202, 400].

Як видно, рівень безробіття в Україні залишається ви соким, а всі
фінансово-економічні показники – низькими. У забезпеченні зростання
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останніх важлива роль належить підвищенню культури населення, яка має
здійснюватись на наступних принципах: відповідності соціального та
природного в рамках єдиної системи; відмова від безпосереднього
антропоцентризму; перехід до системи поглядів, які будуються на
біосфероцентриському підході; забезпечення оптимізації та гармонізації
суспільства й природи.

Виховання екологічної культури слід розпочати перш за все серед дітей,
підлітків і молоді. Саме такий підхід, як свідчить досвід багатьох країн, сприяє
формуванню екологічно мислячої людини, котра не лише усвідомлює
взаємозв’язок окремих явищ природи та наслідки природоперетворюючої
діяльності людини, а й виявленню взаємозв’яз ку, в якому вони перебувають з
іншими явищами. Така людина здатна бачити не лише прямі, а й зворотні
зв’язки, не лише найближчі наслідки змін, що відбуваються в природі, а й
більш віддалені. Екологічна культура виконує наступні функції:

 регулятивну – забезпечення раціонального управління відносинами
суспільства та природи;

 пізнавальну – виявлення соціоприродних відносин, причин
екологічних криз і пошук шляхів для їх вирішення в інтересах людини та
природи;

 нормативну – розроблення норм раціонального природокористування;
 прогностичну – сприяє передбаченню можливих негативних впливів

наслідків людської діяльності та пошуку засобів їх мінімізації;
 виховну – формування екологічної відповідальності та поведінки як

окремих індивідів, так і суспільства в цілому, ви ховання певних стереотипів
поведінки людини;

 світоглядну – забезпечує узгодження цілей економічного та
соціального розвитку суспільства з урахуванням упровадження економічного
сенсу життя та вимог природи , дає змогу встановлювати ті межі, які не можна
переходити;

 регулятивну – управління ставленням суспільства до природи у
процесі господарської діяльності.

Реалізація цих функцій екологічної культури забезпеч ує гармонійну
єдність, раціональне освоєння людиною природної та соціальної дійсності,
утвердження в цьому процесі своєї власної природної самобутності.
Життєдіяльність людини адаптується до навколишнього середовища, іншої
людини, суспільства в цілому. Фахівці різних країн прийшли до висновку, що
рівень екологічної культури прямо пропорційний екологічній ситуації в світі,
перебуває у повній залежності від сприйняття  суспільством біосфери.

Зазначеному має сприяти діяльність бібліотек, особливо в сільській
місцевості, які розташовані ближче до біосфери, ніж міські бібліотеки.
Останнім часом у світі формуєть ся так звана модельна сільська бібліотека , мета
якої – створення в сільській місцевості зразкових бібліотек, що відповідають
сучасним вимогам інформаційного обслуговування населення, модернізації
книгозбірень за рахунок бюджетів місцевого рівня із залученн ям
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позабюджетних ресурсів.
Реалізація проекту модельної сільської бібліотеки має забезпечити:
 модернізацію сільського середовища сучасного села;
 підвищення ролі сільської книгозбірні як каталізатора змін у житті

сільської громади;
 підвищення рівня культури в цілому й екологічної зокрема населення

сіл;
 прискорення структурної перебудови сільської економіки;
 активізацію розширення на селі робочих місць, у тому числі за

рахунок сільського зеленого туризму тощо.
Екологічна культура тісно пов’язана з екологічною  освітою, яка є

необхідною складовою гармонійного екологічно безпечного розвитку, основн а
мета якої полягає у формуванні екологічної культури у суспільств, навичок
фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення, що ґрунтується на
ставленні до природи.

Про роль екологічної освіти в сучасному світі вперше рішуче заявлено на
Стокгольмській конференції з навколишнього середовища (1972 р.). Нині в
Україні розроблена концепція екологічної освіти з  метою якої є формування в
людини екологічної культури, п риродоохоронної соціопсихологічної та
світоглядної установки, побудження її (людин и) до активної участі в
екологічному відродженні держави, забезпеченні переходу до ноосферного
світогляду населення.

Останнім часом у багатьох вищих навчальних закладах здійс нюється
підготовка фахівців-екологів для промисловості, екологічного менеджменту,
комп’ютерного еколого-економічного моніторингу тощо. Проте до цього часу
екологічна освіта в Україні не стала важливим елементом державної стратегії й
політики, не виділяються кошти на її здійснення. То му вона не відповідає
сучасним вимогам, не сприяє достатн ьою мірою формуванню екологічної
свідомості й культури, екологізації економіки.

Екологічна освіта у вищій школі має зосередж уватися перш за все на
підготовці фахівців для освітньої сфери, які мають володіти: загальноосвітніми
та спеціальними екологічними знаннями; правилами техніки безпеки й
поведінки учнів, студентів у навколишньому середовищі;  уміннями проведення
та оцінювання якості виховного екологічного заходу, аналізу обліку часу та
матеріалів для забезпечення екологічного виховання учнів, студентів у
позанавчальний час.

Екологічна освіта майбутнього фахівця у вищій школі вимагає
комплексного підходу, що являє собою багатоаспектний процес, який включає
створення умов для формування:

 екологічних переконань особистості, що визначають її активну
життєву позицію щодо охорони навколишнього середовища, раціонального
використання та відновлення природних ресурсів;

 суспільного екологічного руху;
 гуманістичного світовідчуття громадянина, інтелігентності та цілісної
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орієнтації щодо відношення до природи;
 наукової системи знань у взаємодії суспільства та природи;
 екологічної свідомості особистості та суспільства в цілому, почуття

відповідальності при вирішенні екологічних проблем.
Екологічна освіта сприятиме формуванню сталого розвитку лише за умов,

якщо вона (освіта) постійно вдосконалюватиметься. Знання, рівень
інтелектуального потенціалу останнім часом набувають значення провідних
життєвих орієнтирів. Ця ціннісна диспозиція без п еребільшення являє собою
важливий ресурс української модернізації. Тому екологічна освіта має
належати до державних пріоритетів, а головним завданням її модернізації
повинно бути формування стратегії, здатної зробити екологічну освіту
головним інструментом поліпшення довкілля.

Для забезпечення цього необхідно підвищувати якість освіти. Одним із
критеріїв останнього є кількість іноземних студентів, які навчаються у вищих
навчальних закладах країни. Так, у 2010/11 н.р. Цей показник в Україні
становив 38,2 тис. студентів, або 1,4% світового ринку, тоді як, наприклад, в
Австралії – 6,5, Франції – 8,7, Німеччині – 9,5, США – 21,6%.

Важливою передумовою забезпечення сталого розвитку є якість
підготовки кадрів. Значну увагу цьому приділяють у країнах Європейського
Союзу, про що свідчить і бюджет 2010 р. (табл. 3).

Таблиця 3

Бюджет ЕС-2010 (основні статті витрат)*

Показник Млрд євро 2010 до 2009, %
Стале зростання 64,3 103,3
Конкурентоспроможність 14,9 107,9
Освіта і практична підготовка 1,1 104,4
Дослідження 7,5 111,7
Інноваційна діяльність 0,5 103,7
* Джерело: [4, c. 41].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
поняття екологічна культура – це новий рівень розвитку культури,
орієнтований не лише на економічні, а перш за все технопрактичні  цінності.
Вона має культурологічне походження : це поняття введено відомим
культурологом Л. Коганом в кінці 90-х років минулого століття [3, c. 130]. І
нині багато дослідників розглядають екологічну культуру як частину загальної
культури, специфічну систем у адаптації людини, суспільства в цілому до
конкретних умов природного оточення, виділяючи при цьому якісні
характеристики екологічного типу особистості. До останніх відносяться інтерес
до природи і проблем її збереження, знання про природу, способи її захисту та
збалансованого розвитку та екологічна грамотна діяльність у природному
середовищі, які мають забезпечити раціональне використання природних
ресурсів, підвищення ефективності виробництва, іншими словами – сталий
соціально-економічний розвиток.
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Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого
розвитку Національної академії наук України»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ECONOMIC EVALUATION OF
FOREST RESOURCES

У статті сформовано процедуру комплексної економічної оцінки лісових.
Запропоновано новий підхід до визначення замикаючих затрат для основних типів
лісорослинних умов. Виділено лісогосподарську (у лісовирощуванні) та лісозагот івельну (у
лісоексплуатації) ренту.

Ключові слова: комплексна економічна оцінка, лісові ресурси, замикаючі затрати,
собівартість лісовирощування, рента.

The article formed the complex process of economic assessment of forest resources and
given it’s definition. A new approach to determining costs for locking the main types of forest.
Allocated forestry (in Keywords: forest) and forest harvesting (in forest exploitation) rents.

Keywords: complex economic assessment, forest resources, locking costs, cost Key words:
forest, rent.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. В умовах модернізації економіки
України та невідкладних потреб її адаптації до вимог світового ринку
першочерговими стають питання ефективної організац ії управління
господарською і зовнішньоекономічною діяльністю всіх галузей економіки та їх
господарських суб’єктів. Прагнення України вступити до Європейського Союзу
поряд з розробкою національної природно -ресурсної доктрини та формування
соціально-економічної й екологічної політики вимагає запровадження рентних
відносин у сфері використання природно -ресурсного потенціалу держави
загалом та лісоресурсного зокрема. Це зумовлює необхідність удосконалення
системи оцінки лісових ресурсів з метою створення додат кових джерел
надходжень до державного та місцевих бюджетів, що сприятиме соціально -
економічному зростанню. Економічна оцінка лісових ресурсів є необхідною
умовою лісового господарювання в умовах ринкової економіки, що дасть змогу
у вартісному вираженні оцінити продукцію галузі, відобразити значення лісів в
економіці країни, поліпшити еколого -економічні показники, що
характеризують користування лісовими ресурсами, більш ефективно залучити
різні компоненти лісу в господарський обіг. В остаточному підсумку це
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