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Abstract. The processes of industrialization, inconsistency of natural resources for economic 
development, increased competition between developed and developing countries, along 
with the lack of common environmental standards for them, efforts to optimize competitive 
advantages cause the complication of environmental problems of the world economy.
The close connection between the economic activities of the international community and 
ecological aspects of the modern world leads to complex ecological and economic problems 
which solution consist in coordination of economic objectives of global development and 
keeping the potential of the environment. In the article the preconditions of ecological 
and economic problems, their impact on the world economy are investigated, reasonable 
directions of ecology-oriented development of international economic cooperation are  
grounded.
Keywords: ecological problems, ecological-economic problems, ecological development, 
environment, sustainable development.

Постановка проблеми. Світове господарство як цілісна, складна, взаємопов’язана система 
функціонує під впливом ряду факторів, які визначають сучасні напрями його розвитку. До них слід 
віднести розширення інтеграційної взаємодії, інтенсифікацію зовнішньоторговельної співпраці, зміну 
характеру та  векторів політичного міждержавного співробітництва, появу нових форм, методів, 
інструментів економічного розвитку. В свою чергу, зазначені фактори повинні враховувати екологічну 
складову розвитку економічних процесів, які відбуваються у глобальному світогосподарському 
просторі. Екологічні аспекти розширення сучасних міжнародних економічних відносин набувають 
особливої актуальності в контексті розширення виробничої, торговельної, інвестиційної, фінансової 
взаємодії між всіма суб’єктами світового господарства. Разом з тим, глобальний характер зазначених 
проблем вимагає пошуку раціональних підходів до їх вирішення з урахуванням інтересів всіх країн 
світової спільноти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання впливу екологічних проблем на розвиток 
світового господарства, взаємозв’язок економічних та екологічних аспектів розвитку господарського 
простору є предметом досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців. Особливої уваги в цьому 
зв’язку заслуговують наукові праці К. Андерсона, О. Веклич, В.Вернадського, Л. Гринів, Г. Дейлі, 
П. Ерліха, Д. Есті, Л. Купінець, Л. Мельника, Т. Туниці, Е. Семенюка, І. Уолтера, Дж. Франкеля,  
С. Харичкова та ін. Проте численні аспекти даної проблеми потребують подальшої розробки.

Мета статті – дослідження сучасних еколого-економічних проблем розвитку світового 
господарства та обгрунтування напрямів їх вирішення з урахуванням пріоритетів функціонування 
глобального економічного простору.

Виклад основного матеріалу. Розвиток процесів міжнародного розміщення виробництва, 
розширення взаємодії між суб’єктами світового господарства на ринку товарів та послуг, поява нових 
форм трансферту капіталу, транснаціоналізаційна співпраця поряд з економічними вигодами для їх 
учасників, справляють негативний вплив на навколишнє середовище. Тісний зв’язок між зазначеними 
процесами дозволяє визначати еколого-економічні проблеми розвитку світового господарства як 
наслідок впливу економічної діяльності його суб’єктів на розвиток глобальної екологічної системи. 
За характером чинників, які негативно позначаються на розвитку природного середовища, доцільно 
виділити наступні їх поєднання та стратегії впливу на них. Ресурсно-технологічна стратегія наголошує 
на зв’язку екологічних проблем з перевищенням рівня вживання природних ресурсів і надмірним 
технологічним навантаженням на навколишнє середовище. Вирішення цієї проблеми лежить у площині 
вдосконалення технологій, обмеження економічного зростання і споживання. Згідно з біосферно-
екологічною стратегією стійкість та властивість саморегуляції біосфери обмежені певним рівнем, 
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тому доцільно визначати закони функціонування біосфери і дотримуватися їх, розвиваючи економічну 
діяльність. Соціально-психологічна стратегія передбачає, що екологічна криза пов’язана з психологією 
людини. Тому для її подолання необхідною є розробка системних підходів до розуміння населенням 
планети необхідності дбайливого ставлення до оточуючого середовища. 

Ресурсно-технологічна стратегія викладена в концепції стійкого розвитку, яку було розроблено 
комісією ООН під керівництвом Г.Х. Брунтланд і підтримано Конференцією ООН з навколишнього 
середовища в Ріо-де-Жанейро в 1992 році. ця концепція передбачає вирішення проблеми забруднення 
навколишнього середовища за допомогою екологізації промисловості, транспорту, торгівлі. Слід 
відмітити, що значну увагу в ній приділено вдосконаленню технологій виробництва, переходу до 
маловідходних технологій, очищенню викидів та стоків промислових підприємств, створенню 
взаємопов’язаних виробництв, де відходи одних виробництв використовуються іншими (одержання 
основної частини сировини з відходів, використання сміття для одержання компосту та біогазу 
тощо)1.

В цілому, в умовах загострення екологічних проблем розвитку світового господарства важливе 
значення має розробка системи взаємодії всіх країн у сфері природокористування, що обумовлює 
необхідність узгодження, в першу чергу, національних природоохоронних екологічних норм і стандартів; 
спільної розробки та реалізації міждержавних програм і проектів у галузі природокористування; 
узагальнення методів нормування антропогенних впливів на природне середовище; проведення 
узгодженої науково-технічної політики в галузі екології та охорони навколишнього середовища; 
впровадження загальних принципів стимулювання природоохоронної діяльності, а також санкцій за 
порушення природоохоронного законодавства; розширення співпраці багатосторонніх організацій у 
цій сфері; посилення взаємодії ТНК, міжнародних асоціацій та неурядових організацій, які відіграють 
зростаючу роль у міжнародному співробітництві. 

Взаємодія людини і навколишнього середовища, вплив господарської діяльності на розвиток 
екологічних процесів з використанням різних підходів досліджувалися протягом багатьох століть. 
Проте початок сучасному ставленню до еколого-економічної взаємодії був закладений створенням та 
діяльністю Римського клубу організації, заснованої у 1968 р., яка об’єднала вчених з понад 30 країн 
світу. 

Вперше членами Римського клубу була запропонована методологія оцінювання можливостей 
природи не в цілому, а з позиції врахування можливостей природи витримати зростаючий антропогенний 
тиск, спричинений інтенсифікацією економічних процесів. Члени цієї організації дійшли висновку, 
що глобальність екологічних проблем потребує для їх розв’язання об’єднання зусиль людства. Перша 
доповідь Римського клубу, підготовлена американськими вченими Д. Медоузом і Дж. Форрестером у 
вигляді математичної моделі розвитку світової ситуації на засадах врахування таких взаємозалежних 
змін, як капіталовкладення, використання ресурсів, забруднення середовища, виробництво продуктів 
споживання, стала основою концепції встановлення глобальної рівноваги між природою і людством. 

Проте, важливого значення для розвитку сучасної екологічної парадигми набула робота першого 
президента Римського клубу А. Печчеї “Людські якості“, опублікована в 1977 році2. Зважаючи на 
важливість вкладу цього дослідження до системи створення еколого-орієнтованої економіки, доцільно, 
на нашу думку, провести порівняльну характеристику цілей розвитку людства у напрямі вирішення 
екологічних проблем, закладених в цій доповіді, та сучасних підходів до розв’язання екологічних 
проблем на основі двосторонньої та багатосторонньої міждержавної взаємодії (рис. 1).

Серед важливих еколого-економічних аспектів розвитку світового господарства варто відзначити, 
зокрема, проблеми використання енергетичних ресурсів та впливу міжнародної торговельної взаємодії 
на навколишнє середовище. Проблема енергетичного забезпечення розвитку світового господарства 
пов’язана, по-перше, з обмеженістю запасів енергетичних ресурсів, енергетичною кризою.  
По-друге, зростанням темпів виробництва енергії з використанням невідновлюваних запасів викопного 
палива і обмежених родовищ металів. По-третє, продовженням нагрівання й забруднення повітря та  
води, порушенням теплового балансу планети. З метою вирішення зазначених проблем доцільно, 
передусім, раціонально використовувати невідновлювані енергетичні ресурси. це стає можливим за 
рахунок використання сонячної енергії, сприяння розвитку геліотехніки й геліоенергетики; енергії  
 

1 Rennings, K., Woggering, H. (1997). Steps towards indictors of sustainable development: linking economic and 
ecological concepts. Ecological Economics. Vol. 20, 1, 25 – 36.
2 Peccei, A. (1977). The Human Quality. Oxford, New York: Pergamon Press.
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Рис. 1. Порівняльна характеристика напрямів вирішення екологічних проблем розвитку 
світового господарства на основі дослідження А. Печчеї та сучасних інстурументів регулювання
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вітру й енергії пару або гарячих підземних вод (геотермічної енергії) в країнах ЄС; енергії морів та 
океанів (хвиль, течій, припливів і відпливів Норвегія, Франція); внутрішньої теплової енергії Землі 
– геотермальної енергії (Ісландія, Гавайські острови); видобутку з вод Світового океану дейтерію, або 
важкого водню – потенційного палива для термоядерних електростанцій; біоенергетичних технологій 
(одержання енергії з органічних відходів, біогаз тощо).

Формування міжнародних торговельних відносин з урахуванням екологічних факторів 
супроводжується не лише диверсифікацією торговельних потоків і процесів лібералізації 
зовнішньоторговельної взаємодії, але й проявом зовнішніх ефектів позитивного та негативного 
характеру, що є наслідком поєднання різноаспектних впливів на навколишнє середовище3.  Зважаючи 
на це, розвиток торговельних зв’язків між державами світової спільноти повинен здійснюватися з 
урахуванням ступеня ефективності інтеграції екологічних ресурсів та специфіки їх функціонування. 

Важливою складовою цього процесу є використання екологічних інструментів торговельної 
політики при розв’язанні національних і глобальних природоохоронних проблем; узгодженість 
національних інструментів екологічної політики з правилами міжнародної торгівлі;  використання 
методів технологічної безпеки у торговельних відносинах з метою врівноваження стану навколишнього 
середовища та його елементів; посилення взаємодоповнюваності заходів у сфері лібералізації торгівлі 
та охорони довкілля. Екологічні інструменти, які доцільно використовувати з метою регулювання 
торговельних відносин з урахуванням їх впливу на навколишнє середовище, можуть мати наступні 
форми. Йдеться, передусім, про екологічні податки, екологічні субсидії та правила закупівель, 
екологічні технічні стандарти, заборони на торгівлю, екологічне маркування. Так, наприклад, для 
включення витрат екологічно шкідливої продукції до її собівартості і заохочення споживачів до 
придбання екологічно чистих товарів, оподаткуванню можуть підлягати складові компоненти продукції 
або виробничий процес. Зауважимо, що якщо розмір екологічного податку пов’язаний з виробничим 
процесом і накладається на імпортований товар, то такий податок може викликати торгові претензії в 
частині, що стосується прагнення регулювати питання торгівлі в країни-експортера4.

Для стимулювання екологічної господарської діяльності державам світу  варто також 
запроваджувати прямі або непрямі виплати виробникам, які дотримуються екологічних норм. Поряд 
з цим, держава може захищати споживача і навколишнє середовище за допомогою стимулювання 
екологічних технічних стандартів, наприклад нормативів з енергозбереження. якщо такі стандарти 
вводяться в якості обов’язкових, товари, що не відповідають зазначеним вимогам, не можуть 
імпортуватися або реалізовуватися. У випадку необхідності можуть бути запроваджені обмеження на 
імпорт і реалізацію товару, який не відповідає екологічним стандартам. 

З метою врахування інтересів споживачів на світовому ринку доцільно використовувати 
екологічне маркування, що містить інформацію про позитивні (та, можливо, негативні) властивості 
певних видів продукції. З одного боку, такий захід можна розглядати як такий, що суперечить нормам 
вільної торгівлі, проте, на нашу думку, він дозволяє збільшувати конкурентні переваги продукції та 
відповідає вимогам соціально-етичного маркетингу, оскільки відображає піклування виробників про 
здоров’я потенційних споживачів, а не тільки про рівень можливих прибутків.

У розвинутих країнах з урахуванням вимог екології приймаються рішення про обмеження 
імпорту, використовуються нетарифні бар’єри у вигляді спеціальних технічних стандартів, спеціального 
маркування товарів, що підтверджують їх екологічну чистоту. Для країн, що розвиваються, це створює 
перешкоди, що ускладнюють розвиток їх експорту. Поряд з цим, динаміка обсягів світового експорту 
високотехнологічної продукції, яка безперечно, в якості однієї з характеристик містить екологічну 
складову є зростаючою (рис. 2):

Світовий ринок технологій, обладнання та послуг, спрямованих на зниження негативного 
господарського впливу на навколишнє середовище, а також на його реабілітацію оцінюється більше 
ніж в 700 млрд. дол. Зауважимо також, що у високорозвинених країнах частка природоохоронних 
витрат в структурі ВВП зазвичай коливається в межах від 1 до 1,5%. В цілому, річний обіг ринку 
природоохоронних технологій досягає сьогодні майже 1 трлн. дол. і продовжує зростати5.

3 Walter, I. (1976). Studies in international environmental economics, USA. 
4 Frankel, J. (2003). The Environment and Globalization,  Cambridge: MA.
5 Beghin, J. С. (2000). Environment and Trade in Developing Economies: A Primer for the World Bank’s Global Economic 
Prospects 2001, Working Paper 00-WP 247, Ames, Iowa.
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Рис. 2. Динаміка обсягів світового експорту високотехнологічної продукції в 2000-2013 рр.

Зважаючи на вищезазначене, слід відмітити, що вирішення еколого-економічних проблем 
повинно здійснюватися комплексно як на національному, так і на регіональному й міжнародному рівнях 
за допомогою адміністративно-правових та економічних заходів. Перша група заходів передбачає 
застосування норм національного та міжнародного законодавства, що надають дозвіл або забороняють 
виробничу та господарську діяльність, яка має негативний вплив на довкілля. Остання має підлягати 
процедурам державного ліцензування, стандартизації та сертифікації, експертизі. 

Економічні заходи, в свою чергу, стосуються платежів та штрафів, що вводяться державою з 
урахуванням екологічності окремих видів діяльності або продукції. Вони можуть мати форму платних 
дозволів на обмежені масштаби негативного впливу на навколишнє середовище. Так, Кіотський 
протокол про регулювання викидів в атмосферу парникових газів передбачає квотування викидів для 
кожної з країн-учасниць на основі чітко визначеного сукупного обсягу6. Поряд з цим, раціональною для 
застосування є система пільг для виробників, які враховують екологічну складову в своїй діяльності. 
Йдеться про екологічні пільги в оподаткуванні; державне субсидування екологічно ефективних видів 
діяльності; надання державних кредитів на реалізацію екологічних проектів тощо.

Слід відзначити, що найбільший позитивний ефект на регіональному рівні має регулювання 
еколого-економічних проблем в межах інтеграційних об’єднань Європейського Союзу та 
Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). Найбільш жорсткими слід вважати екологічні 
стандарти, запроваджені Європейським Союзом. Проте саме вони вже підтвердили свою дієвість. В 
межах об’єднання НАФТА також застосовується ряд екологічних стандартів та обмежень, які можуть 
стосуватися, в окремих випадках, навіть накладення заборони на торгівлю всередині зони вільної 
торгівлі7. 

Висновок. В цілому з метою вирішення еколого-економічних проблем розвитку світового 
господарства доцільною є реалізація комплексу заходів наступного спрямування: приведення у 
відповідність економічних та екологічних цілей розвитку світогосподарського простору; розробка 
спільних нормативно-правових засад регулювання екологічної ситуації з урахуванням всіх суб’єктів 
світової економіки; використання новітніх технологій у розвитку екосистем, які раціонально 
використовують, відновлюють і не забруднюють природні ресурси; впровадження нових екотехнологій 
у тих галузях, які найбільше забруднюють природне середовище; стимулювання створення 
галузей промисловості з використанням сучасних технологій, які виробляють очисне обладнання, 
пришвидшують розвиток підприємств з утилізації промислових відходів.

6 Daly, H., Farley, J. (2010). Ecological economics: Principles and applications, N.Y.
7 Johnson, P.M. (2000). Trade Liberalization and the Environment: from NAFTA to the FTAA. Canadian Journal of 
Policy Research, Vol. 1, 1.
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