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Місце екологічної складової в системі 
сталого розвитку

Багато дослідників по-своєму обґрунтовує роль та місце 
людини у процесі переходу до сталих моделей 
господарювання. Однак основною і переважаючою 
думкою є те, що соціально-економічний розвиток має 
бути побудований на врахуванні продуктивних 
можливостей біосфери без порушення її цілісності та 
функціонування на глобальному та локальному рівнях.

3



Принцип комплексності
Одним із ключових тверджень і висновків 
міжнародної спільноти є те, що людина є частиною 
природи. У п. а та 6 Всесвітньої хартії природи 
вказується на те, що потреби кожної людини можна 
задовольнити тільки у випадку забезпечення 
відповідного і безперервного функціонування 
природних систем, які є джерелом енергії та 
поживних речовин. Тобто, людство значною мірою 
залежить від тих природних ресурсів, які 
виробляють екосистеми.
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Оцінка екосистем

Найбільш вагомими, з 
точки зору значення 
екологічної складової у 
розвитку людства, є 
висновки програми ООН 
«Оцінка екосистем на 
порозі тисячоліття» 
(ОЕ).
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Екосистемні послуги
Це вигоди, які люди отримують від екосистем. Вони 
включають забезпечуючі (продовольство та вода) 
регулюючі (регулювання повеней, посух, деградації 
земель і захворювань) підтримуючі
(ґрунтоутворення і колообіг поживних речовин) і 
культурні (рекреаційні, духовні, релігійні та інші 
нематеріальні вигоди).
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Можливі наслідки «некомплексності»

У «Ecosystems and human well-being: a framework for 
assessment» зазначено, що внаслідок інерції як 
екологічних, так і людських систем наслідки 
сьогоднішніх екосистемних змін можуть не 
відчуватися протягом десятирічь.

Забезпечення сталості екосистемних послуг 
потребує повного розуміння і мудрого управління 
взаємовідносинами між людською діяльністю, 
екосистемними змінами і благополуччям у 
короткостроковій, середньостроковій та 
довгостроковій перспективі.
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Відповідальність управління
Дурне управління і відсутність безпеки легко зможе 
підірвати прогрес в економічних, соціальних та 
екологічних цілях.
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Сучасні пріоритети розвитку
Більшість сучасних «моделей соціальних систем» 
фокусуються на економічній ефективності і 
оптимальності з точки зору економіки використання 
природних ресурсів. Постановка питання про зміну 
пріоритетів у природокористуванні є необхідною і 
такою, що потребує зміщення акценту в бік 
природних екосистем.
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На шляху до сталості

Захист послуг, які надаються природою, навряд чи 
буде користуватися пріоритетною увагою до тих пір, 
поки їх користувачі будуть ставитися до них як до 
безкоштовних і нескінченних. Ефективною буде та 
політика, яка в контексті всіх економічних рішень 
буде враховувати пов'язані з ними витрати для живої 
природи.
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Місце водних екосистем в розвитку

За даними Всесвітньої 
організації охорони 
здоров’я, близько 80% 
усіх захворювань людей 
залежать від якості 
питної води, , що 
особливо актуальним є 
для держав, що 
розвиваються.
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Вода з позицій ООН

У документах ООН закріплено, що вода має 
соціальну, економічну та екологічну цінність, тому 
управління водогосподарською діяльністю необхідно 
здійснювати таким чином, щоб забезпечити 
найбільш задовільне і стійке поєднання цих 
цінностей.
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Вода і розвиток
За висновками ООН, люди, що проживають на 
посушливих землях – щонайменше 90% яких живуть 
у державах, що розвиваються – в середньому 
відстають від іншого світу за рівнем добробуту і 
показникам розвитку.
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Порядок денний на ХХІ століття
В основі комплексної експлуатації водних ресурсів 
має лежати поняття про воду, як невід’ємну частину 
екосистеми, одне з видів природних ресурсів і 
соціального і економічного блага, характер 
використання якого визначається його кількістю і 
якістю. В процесі освоєння і використання водних 
ресурсів першочергову увагу слід приділяти 
задоволенню основних потреб і забезпечити 
збереженість екосистем.
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«Майбутнє, до якого ми прагнемо»

Водні ресурси є одними з наріжних питань сталого 
розвитку, оскільки вони тісно пов’язані з рядом 
ключових загальносвітових проблем. Тому особливо 
важливим є врахування фактору водних ресурсів в 
контексті сталого розвитку.

Найбільшу увагу слід звертати на надзвичайну 
важливість водозабезпечення і санітарії в рамках 
трьох компонентів (екологічного, економічного і 
соціального) сталого розвитку.
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Оцінка сталого розвитку
Міжнародні організації, представниками якої є 
Всесвітній Банк, Комісія ООН зі сталого розвитку, 
інші комісії та ради ООН, діяльність яких пов’язана з 
розвитком та використанням природних ресурсів, 
створила і продовжує розробляти нові системи 
оцінки процесу розвитку, які основуються на базах 
фактичних даних певних показників-індикаторів.
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Якісний склад індикаторів
Аналіз міжнародних доповідей та джерел інформації 
на предмет якісного характеру індикаторів 
(економічні, соціальні, екологічні) показав, що 
сьогодні увага акцентується на соціально-
економічних показниках розвитку, у той час як 
екологічні знаходяться на другому плані.
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Екологічні індекси
У 2007 році, на Другому міжнародному семінарі зі 
сталого зростання у Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні було зазначено, що індикатори сталого 
розвитку повинні бути доповнені міжнародними, 
особливо коли мова йде про транскордонну 
взаємодію. Тут же було зауважено, що усі глобальні 
екологічні індекси (Environmental Sustainability 
Index, Environmental Performance Index, Ecological 
Footprint, Happy Planet Index, Resource and 
Environment Performance Index) не виправдали себе.
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Нерівноправність в розвитку
У підсумковому звіті Інституту економіки та миру, 
який був націлений на формування системи 
індикаторів для країн, які найчастіше потерпають від 
стихійних лих та конфліктів внутрішнього або 
зовнішнього характеру, запропоновано 17 індексів та 
індикаторів, серед яких жодного екологічного.
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На вітчизняному регіональному рівні поняття 
«індикатору» чи «оцінки розвитку» у програмах 
розвитку майже не зустрічається;;. Хоча на 
державному рівні, у Законі України «Про державні 
цільові програми», зазначено, що у державній 
цільовій програмі розвитку повинна бути «оцінка 
очікуваних результатів її виконання, зокрема 
економічних, соціальних, екологічних, та визначення 
її ефективності».

Вітчизняний стан речей
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Сталий розвиток у країнах 
пострадянського простору
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Human Development Index-2020

 Естонія – 29 

 Литва-34

 Латвія-37

 Казахстан-51

 Росія-52

 Білорусь -53

 Грузія-61

 Україна -74

 Вірменія-81

 Азербайджан-88

 Молдова-90

 Узбекистан-106

 Туркменістан-111

 Киргизстан -120

 Таджикістан-125

22http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
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Sustainable Society Index-2018

 Естонія-5

 Литва-6

 Латвія-13

 Білорусь-35

 Україна-46

 Грузія-49

 Росія-53

 Вірменія-55

 Казахстан-56

 Азербайджан-66

 Киргизстан-71

 Узбекистан-82

 Туркменістан-96

 Молдова-109

 Таджикистан-117

23http://ssi.wi.th-koeln.de/
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Політика сталого 
використання водних ресурсів

До сих пір суспільство пострадянських країн сприймає 
збереження екосистем як другорядну задачу, що стосується 
тільки організацій, що відповідають за охорону природи. 
«Збереження екосистем» не закріплено законодавчо в 
нормативних документах більшості держав Кавказу і 
Центральної Азії.

Однією з основних причин деградації водних екосистем в 
субрегіонах є неефективне управління і відсутність 
громадської обізнаності про основні функції, які 
виконуються цими екосистемами.

24http://www.cawater-info.net/int_org/inbo/pdf/inbo_27_rus.pdf
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Регіональна кооперація
 Здійснюється у межах діяльності Міжнародної мережі 

басейнових організацій (у світі їх 8).

 Усі пострадянські країни входять до складу Басейнової 
організації Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії 
(Eastern European Caucasus Central Asia Network of Basin 
Organizations).

25http://www.eecca-water.net/
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Прогрес у басейновому управлінні річками
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Держава
Басейни у 
водному 
кодексі

Виділення 
басейнів 

річок 
(вимога 
закону)

Створення 
органів 

басейнового 
управління

Плани 
управління 
річковими 
басейнами

Басейнові 
ради

Вірменія + + + + -

Азербайджан + + - - -

Білорусь + + - - 1/5

Грузія + + - - -

Казахстан + - + + +

Киргизстан + + + - -

Республіка 
Молдова

+ + + + +

Росія + + - - -

Таджикистан + + - - -

Туркменістан + + - - -

Україна + + + - +

Узбекистан + - + - -



Пріоритет потреб у воді:

 Людина – Білорусь, Україна, Грузія, Росія, Вірменія, 
Азербайджан, Киргизстан, Узбекистан, 
Туркменістан, Таджикистан.

 Водні екосистеми – Молдова, Казахстан.

27



Висновки
У п. 162 Дохинської декларації про фінансування 
розвитку підкреслено, що розробка національних 
стратегій сталого розвитку повинна здійснюватися 
відповідно до національних пріоритетів кожної 
країни. Однак декларування антропоцентричного 
підходу є суперечливим і таким, що може 
перешкоджати переходу людства на шлях 
збалансованості і гармонійних взаємовідносин із 
природою.
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Без усвідомлення (якого сьогодні немає) вагомості 
природи у системі розвитку, економічні інтереси 
завжди будуть нівелювати екологічні. Ці думки є 
справедливими і по відношенню до формулювань, 
подібних до п. 12: розвиток людського потенціалу 
залишається одним з ключових пріоритетів, а 
людські ресурси є найдорожчим і найціннішим 
надбанням, яким володіють держави.
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 Щодо сталого водокористування, то найбільший 
прогрес у питанні впровадження басейнового 
принципу управління річками у країнах 
пострадянського простору спостерігається у 
Вірменії, Білорусі, Україні і Молдові.

 Найскладніше у державах Центральної Азії (окрім 
Казахстану), де діяльність з розробки і 
впровадження басейнового управління 
відбувається нині виключно за донорські кошти.
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Питання для самоперевірки
 З чим пов’язано недотримання принципів сталого 

міжнародною спільнотою?

 Розставте у порядку пріоритетності: економічний розвиток, 
соціальна справедливість, екологічна безпека. Обґрунтуйте 
власне рішення.

 Дайте визначення поняттю «екосистемні послуги».

 Охарактеризуйте проблеми з впровадження сталого 
розвитку в Україні.

 Які з країн Східного партнерства ЄС сьогодні є лідерами з 
імплементації принципів сталого розвитку у водне 
законодавство?
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