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ВСТУП

Пропонована читачам книга є продовженням соціологічного
дослідження феномена екологічного руху в Україні, розпочатого ав8
тором шість років тому. Поява нової книги зумовлена тими значними
зрушеннями та подіями, які відбулися в українській екологічній
спільноті після виходу першої соціологічної монографії з проблем
українських екологічних неурядових організацій [99]1.

Насамперед йдеться про дві важливі події: ратифікацію ук8
раїнським парламентом Оргуської Конвенції та впровадження
Національної програми дій з гігієни навколишнього природного
середовища. Для екологічної спільноти України принципово важ8
ливим є той факт, що обидві зазначені події відбулися за безпосе8
редньої активної позиції як екологічного руху загалом, так і окре8
мих найбільш потужних неурядових екологічних організацій. 

Одна з головних причин того, що екологічна проблематика за8
лишається предметом вивчення соціальних наук, полягає в тому,
що соціальні спільноти, за винятком екстремальних умов еколого8
техногенної катастрофи, не стільки реагують на біофізичні пара8
метри навколишнього природного середовища, скільки сприйма8
ють соціальні проблеми, зумовлені антропогенним навантажен8
ням на природне доокілля, зокрема екологічну небезпечність умов
повсякденного проживання.

Важливо зауважити, що процес виникнення соціальних про8
блем, спричинених антропогенними екологічними чинниками, має
комплексний характер і розвивається за умов повсякденного со8
ціального життя2. Тому з'ясування причинно8наслідкових зв'язків між

1Тут і надалі у квадратних дужках напівжирним шрифтом виділені
номери джерел, наведених у списку використаної літератури (пере8
лічуються через крапку з комою), а курсивом (у разі безпосереднього
цитування) — номери сторінок з цих джерел (вказуються через кому).
2Виходячи з концепції соціології життя, Ж.Тощенко зауважує, що у
соціологічному дослідженні екологічних проблем слід “приділяти першо8
рядну увагу тим реальним соціальним процесам, з яких утворюється жит8
тя... і без розгляду яких екологічну соціологію неможливо відокремити від
суміжних дисциплін, які досліджують ці проблеми” [106, 139].
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екологічними чинниками та соціальними процесами досить легко
відбувається за екстремальних екологічних умов, натомість в інших
випадках це є складним дослідницьким завданням.

Для соціологічного дослідження екологічної проблематики
важливим є і той факт, що сама діяльність соціальних суб’єктів,
спрямована на розв’язання таких проблем та ліквідацію (мінімі8
зацію) екологічної небезпеки, також не має “екологічного” харак8
теру, а набуває конкретного соціального змісту у формі лобіювання
екологічних законопроектів, розробки екологічних програм та
планів, безпосередньо акцій соціального протесту з екологічними
вимогами, комунікативних процесів у середовищі екологічних не8
урядових організацій (екоНУО) та “зеленому” русі.

Звернення автора до обраної проблеми дослідження виклика8
не і тією обставиною, що в українській соціології екологічна про8
блематика фактично залишається поза належною увагою
дослідників1, натомість у світовій соціології завершився процес
інституціалізації екологічної соціології як самостійного теоретич8
ного напрямку [99, 174 —175]. Об’єктом соціологічного вивчення
в пострадянському українському суспільстві має стати також
діяльність загальнонаціональної мережи екоНУО як головного
суб’єкта альтернативної екологічної політики та водночас голов8
ного носія екологічних інтересів.

Значення суспільних рухів, до яких з повним правом належить
і екологічний рух, полягає, як слушно зауважує А.Ручка, “в іхній
здатності артикулювати певні інтереси, входити в конфлікт з вла8
дою з метою його розв’язання, динамізувати загалом соціальні
процеси. Звідси їхня роль у суспільстві є нині досить вагомою”
[83, 13]. А відтак дослідження “генези суспільних рухів, форм їх
виявлення і функціювання — нагальне завдання української
соціології” [83, 14].

Особливістю сучасного етапу розвитку екологічного руху в Ук8
раїні є залучення наукового активу (включаючи соціологів) до роз8

1Показовим стосовно цього є характер ставлення до екологічної соціо8
логії в українських довідникових соціологічних виданнях. Зокрема, в “Со8
ціологічному довіднику” розвиток екологічної соціології в США характери8
зується як “так званий “інвайронментальний” напрямок” [67, 309], а в
книзі “Соціологія: короткий енциклопедичний словник” парадигма
соціологічного підходу до вивчення екологічних проблем згадується як
“так звана нова інвайронментальна парадигма” [88, 535].
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робки масштабних загальнонаціональних проектів [98]. Як при8
клади такої затребуваності соціологічного підходу до екологічної
проблематики останніх років можна навести:

— національне соціологічне дослідження ресурсів екологічно8
го співтовариства і передумов для створення в Україні Нового
Регіонального Екологічного Центру1; 

— проведення консультаційного процесу з написання та впро8
вадження Національного плану дій з гігієни навколишнього при8
родного середовища за участю представників НУО, головних сек8
торів суспільства і громадськості [72];

— низку регіональних семінарів з питань ратифікації Конвенції
про доступ до інформації, участі громадськості в прийнятті рішень
і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього
середовища (відомої як Оргуська Конвенція)2.

Затребуваність соціальної інтерпретації екологічного знання
екоНУО і “зеленим” рухом в Україні, у свою чергу, ставить питання
про потреби вже самого наукового співтовариства соціологів що8
до визначення теоретичних підходів до проблеми взаємовідносин
“людина — суспільство — навколишнє середовище”.

Окремо слід наголосити на появі в Україні нових форм
соціальних відносин державних структур з громадськістю та еко8
НУО щодо врахування екологічних інтересів населення в процесі
розробки та прийняття рішень, які мають екологічні наслідки. Зок8
рема, йдеться про парламентські слухання щодо ратифікації та
подальшого втілення положень згаданої Оргуської Конвенції, а та8
кож утворення в системі Мінекобезпеки України мережі Громадсь8
ких Рад [103].

1За своїм статусом є міжнародним координаційним органом для постра8
дянських країн. Задекларована мета — покращення доступу громадсь8
кості до екологічної інформації, зміцнення мережі екоНУО та сприяння
участі громадськості у розробці рішень, утілення яких матиме екологічні
наслідки [132].

2Прийнята Четвертою Конференцією міністрів “Навколишнє середовище
для Європи” в червні 1998 года у Данії. Особливість цього документа по8
лягає в тому, що його виникнення було ініційоване екоНУО, а сам його
текст прийнято з урахуванням висловлених цими організаціями заува8
жень і внесених ними поправок. Зокрема, в Україні стимулювання проце8
су ратифікації Конвенції здійснювала мережа НУО “ЕкоПраво”. Влітку
1999 року Конвенцію ратифікувала Верховна Рада України.
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Крім наведених прикладів соціальної практики, які очікують на
відповідний соціологічний аналіз, дослідження екологічного руху
актуальне також і з інших причин.

По8перше, це процес можливого залучення населення до
сфери впливу громадських екологічних організацій (екоНУО), тоб8
то процес виявлення потенціалу соціальної активності для побудо8
ви громадянського суспільства в Україні, рівня здатності реалізу8
вати та захистити свої соціальні інтереси, одним з різновидів яких
є екологічні. Необхідність соціальної взаємодії екологічно пост8
раждалих територіальних спільнот та окремих категорій населен8
ня зумовлюється відсутністю належного захисту їхніх екологічних
інтересів з боку відповідних державних органів влади. Крім того,
зазначена взаємодія є також актуальною за умов соціальної апатії
та скептичної оцінки переважною частиною суспільства дієздат8
ності інституції політичних партій. Тут йдеться про “деполітизацію”
соціальної активності у формі участі в громадянських екологічних
ініціативах.

По8друге, розпад комуністичного тоталітарного режиму з йо8
го маріонетковими псевдомасовими громадськими організація8
ми створив передумови для виникнення та розбудови третього
сектора суспільства, у цьому випадку неформального екологічно8
го руху.

В Україні, попри певне скорочення загальної кількості учас8
ників громадських екологічних акцій, відбувається процес форму8
вання сітьового соціального актора, підтвердженням чого є нама8
гання найбільш потужних екоНУО утворити Коаліцію “АЛЬТЕР8
ЕКО” та ініціювати відповідні національні екологічні програми з ме8
тою консолідації власних ресурсів і залучення нових для підвищен8
ня екологічної безпеки проживання населення. Зокрема, вперше в
історії незалежної України саме екоНУО ініціювали державну про8
граму “Національний план з гігієни навколишнього середовища”.

З виникненням нових екологічних проблем, які порушує науко8
ва спільнота, екологічні рухи потребують адекватної соціально8
політичної інтерпретації отриманих активістами екоНУО еко8
логічних знань. Відтак конкретна мета пропонованої книги полягає
в соціологічному аналізі феномена екологічного руху в Україні,
який одночасно виконує функцію носія та інтерпретатора еко8
логічного знання.

Проведений соціологічний аналіз дає змогу:
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— ознайомити громадськість, реальних і потенційних при8
хильників та захисників природного доокілля з сучасним станом
екологічного руху в Україні;

— проінформувати актив та рядових членів “зеленого” руху
про наявні форми, методи роботи українських та зарубіжних еко8
НУО, про існуючі проблеми національного екологічного руху з ме8
тою координації його діяльності та розвитку відповідних зв’язків
між організаціями “зелених” нашої країни;

— надати національним та зарубіжним донорам, які допомага8
ють українським екоНУО, соціологічну інформацію про реальні по8
треби сучасного екологічного руху в республіці, насамперед щодо
пріоритетних напрямків фінансування;

— напередодні Пан8Європейської конференції міністрів на8
вколишнього середовища, яка має відбутися у Києві в 2003 році,
стимулювати інтерес відповідних державних структур України та
інших країн Європи до співробітництва з національним еко8
логічним рухом;

— ініціювати інтерес соціальних дослідників, насамперед
соціологів, до проведення досліджень соціальних аспектів еко8
логічної проблематики.

Автор висловлює свою вдячність всім причетним до цього видан8
ня фахівцям та представникам екологічного руху, насамперед Б.І.Ва8
сильківському, І.Г.Кирильчуку, П.Г.Павлюченко, Р.В.Хімку, Т.М.Маль8
ковій. Особлива подяка УЕА “Зелений світ” (голова Ю.І.Самойленко)
та Всеукраїнській неурядовій екологічній організації МАМА886
(директор Г.М.Голубовська8Онісімова) за надані матеріали, які були
використані під час написання цієї книги.

Автор має надію, що ця книга буде корисною для молодої ге8
нерації українських екосоціологів, активістів екологічного руху на8
шої країни, стане у нагоді представникам національних, за8
рубіжних і міжнародних організацій, що займаються екологічними
програмами і проектами в Україні, а також викличе інтерес у широ8
кого загалу читачів, які не байдужі до екологізації способу життя
та, відповідно, до збереження рідної природи.
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Екологічна парадигма в соціології

Теоретичні витоки екологічної соціології. Розв’язання про8
блеми специфіки екологічної соціології безпосередньо пов’язане
з відповіддю на питання, коли вона виникла як самостійна
соціологічна субдисципліна. З точки зору наукознавства станов8
лення будь8якої науки насамперед пов’язане із зовнішньою та
внутрішньою інституціалізацією цієї науки.

У цьому процесі можна виокремити головні моменти, які в су8
купності і дають підстави говорити про виникнення самостійної на8
уки. По8перше, формування самосвідомості вчених, які
спеціалізуються в цій галузі знання, зокрема усвідомлення спе8
цифічного об’єкта і специфічних методів дослідження. По8друге,
створення спеціалізованих періодичних видань. По8третє, введен8
ня цієї наукової дисципліни у навчальні плани навчальних закладів
різних типів: від середніх спеціальних до вищих. По8четверте,
створення організаційної форми об’єднання вчених цієї дис8
ципліни: національних і міжнародних.

У першій половині 708х років ціла низка наукових періодичних ви8
дань у США, зокрема таких, як “The American Sociologist”, “Social
Science Quartely”, “Rural Sociology”, почали на своїх сторінках
постійно розглядати проблеми екологічної соціології. Спочатку в
університетах США, а згодом і в країнах Західної Європи екологічна
соціологія стає одним з предметів спецкурсу в процесі підготовки но8
вої генерації соціологів. 1971 року в Міжнародній соціологічній
асоціації утворено спеціальний дослідницький комітет під назвою
“Навколишнє середовище і суспільство”. Саме цей комітет був одним
з організаторів міжнародного симпозіуму “Сучасні тенденції в розвит8
ку інвайронментальної соціології” (Нідерланди, 1992). Сьогодні вже в
самій екологічній соціології виокремилась значна кількість субдис8
циплін; деякі з них організаційно оформились у вигляді власних секцій
і дослідницьких напрямків в Американській соціологічній асоціації і
Міжнародній соціологічній асоціації.
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Таким чином, є всі підстави говорити про факт інститу8
ціалізації екологічної соціології як наукової субдисципліни. У цьому
параграфі стисло розглянемо головні проблеми становлення та
розвитку теорії екологічної соціології.

Загальним поштовхом для коригування традицій класичної
соціології було створення теорій і проведення досліджень, в яких чітко
передбачалось, що людські групи і спільноти істотно відокремлені
або вільні від біофізичних процесів [150]. З точки зору екологічної
соціології класичні традиції слід вважати “радикально соціологічни8
ми” в тому розумінні, що в своїх пошуках шляхів визволення
суспільної думки і соціології від редукціонізму, залежності від відносин
з владою представники класичних теорій надмірно підкреслювали ав8
тономію соціальних процесів від природного світу.

Головним завданням екологічної соціології було надолужити про8
гаяне і зняти покрив з “матеріальності” суспільної системи і суспільно8
го життя і зробити так, щоб отримати можливість розв’язувати еко8
логічні проблеми. Екологічна соціологія побудована на визнанні ма8
теріальних підвалин суспільної системи і суспільного життя. При цьому
поняття “матеріальності” тлумачать доволі широко, оскільки суспільне
життя тісно пов’язане з біофізичними явищами і процесами (ресурси,
клімат тощо), і навпаки, ці біофізичні процеси стримують суспільну
практику соціологічно значимими способами [139]. Таке розуміння
“матеріальності” дає їй своє визначення, проте не заміщує інших існу8
ючих у певний час інтерпретацій матеріалізму (наприклад, історичний
матеріалізм).

Екологічна соціологія як субдисципліна соціології виникла
слідом за масовими виступами на захист природного доокілля на8
прикінці 19608х — на початку 19708х років.

Нова соціологічна субдисципліна, на думку авторитетних аме8
риканських соціологів у цій галузі Р.Данлепа та У.Кеттона, “стала
до роботи над “соціальною екологією” — давно відомою галуззю
соціології, яка пізніше звелася до традиційних уявлень і поверну8
лася до відображення взаємодії соціуму з фізичним середови8
щем” [149, 57].

Більшість ранніх праць, які зробили помітний внесок у станов8
лення сучасної екологічної соціології, були виконані соціологами,
які займалися проблемами сільського населення або працювали в
суміжних сферах (зокрема, дослідниками питань життєдіяльності
спільнот). Стислий перелік першопроходців у царині екологічної
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соціології 608х — початку 708х років включає такі імена, як
Д.Моррісон, Д.Філд, Р.Бедж, С.Альберт та В.Ендрюс. Але якщо
тлумачити соціологію села у ширшому плані, то серед тих, хто тору8
вав шлях у цьому напрямку, були також У.Берч, У.Кеттон, Р.Данлеп,
А.Шнайберг, Р.Гейл та У.Файрі, у коло інтересів яких входили
соціологічні проблеми сільського населення.

Західна екологічна соціологія виникла значною мірою як
наслідок поєднання кількох галузей досліджень. Першим джере8
лом її розвитку на початку 19708х років стала соціологія природ8
них ресурсів [138]. Більшість дослідників у цій галузі зосередили
свою увагу на вивченні ресурсно8залежних спільнот, таких, як
сільські громади або групи населення, які займаються виключно
лісозаготовками або рибальством. Соціологічний аналіз ресурс8
но8залежних спільнот став другим джерелом сучасної екологічної
соціології. Третім джерелом сучасної екологічної соціології були
традиційні дослідження суспільних рухів, серед яких деякі до8
слідники стали виокремлювати рух на захист навколишнього се8
редовища, особливо після святкування в США Дня Землі в 1970
році. Зокрема, однією з перших наукових антологій з екологічної
та ресурсної соціології була книга “Соціальна поведінка, природні
ресурси і доокілля” [183], присвячена дослідженням суспільних
рухів, колективної поведінки і громадської думки щодо проблем
сучасного інвайронменталізму1, а також проблем збереження та
розподілу ресурсів. Хоча сфера суспільних рухів не пов’язана ге8

1В цій книзі йдеться про широке тлумачення цього терміна, що охоплює
два значення. По8перше, інвайронменталізм розуміють як “загальнотео8
ретичну і світоглядну орієнтацію, в центрі якої знаходиться взаємодія
суспільства та соціальних утворень із середовищем замешкання”. По8
друге, інвайронменталізм розглядають як “соціальний рух за якість сере8
довища замешкання, який бачить призначення соціальної системи у тому,
щоб забезпечувати оптимальне функціювання екосистеми і попереджати
порушення екологічних процесів” [88, 99]. Слід застерегти від повного
ототожнення першого значення поняття інвайронменталізму з поняттям
“екологізм”, під яким розуміють “світогляд, що базується на домінанті
природоохоронних цінностей стосовно інших цільових установок сучас8
ного цивілізаційного процесу” [30, 197]. Відповідно до другого значення
інвайронменталізму під поняттям “інвайронменталіст” розуміють “при8
хильника бережливого ставлення до навколишнього середовища, учас8
ника руху за охорону природи, архітектурних споруд, пам'яток історії та
природи” [84, 597].
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нетично з соціологією села, авторами більшості з найсерй8
озніших праць з аналізу рухів на захист навколишнього середови8
ща були саме ті соціологи, які вивчали проблеми сільського насе8
лення [157; 161; 167]. Четвертим джерелом сучасної екологічної
соціології слід вважати екологію людини (ecology of man)1, ство8
рену в дусі неодюркгеймівського напрямку [165].

Короткий аналіз джерельної бази західної екологічної соціо8
логії свідчить, що представники соціології села були найбільш
підготовлені порівняно з іншими соціологами до сприймання того,
що суспільна система і суспільне життя мають критичні ма8
теріальні і біофізичні діапазони виміру. Ф.Баттел пояснює це тим,
що більшість з досліджуваних ними явищ, таких, як збереження і
розподіл ресурсів, видобування корисних копалин, виникнення і
соціальні наслідки технологій, є значною мірою матеріальними
та/або біофізичними явищами [139].

У колишньому СРСР екологічна соціологія розвивалася на8
самперед як субдисципліна соціології міста, а також соціальної
психології, яка вивчала поведінку людей у міському середовищі
[124; 129]. Потім до вивчення екологічних проблем залучилися
соціологи, які вивчали масові комунікації та громадську думку
[69]. Ще одним джерелом формування радянської екологічної
соціології стала “непрофесійна соціологія” — соціологічні кон8
цепції та емпіричні дослідження спеціалістів з природничих наук,
передусім екологів і біологів.

Концептуальне ядро нової соціологічної субдисципліни фор8
мувалося в СРСР фактично за межами соціології. Невизнання за
соціологією статусу самостійної дисципліни спонукало обговорю8
вати соціальні проблеми взаємовідношення суспільства і природи
в рамках інших наук. Однією з відмінних рис екологічної соціології
радянського періоду стала її концептуальна аксіологічність [130].
Тут же належить згадати фахівців у царині системного аналізу, які
висунули концепцію “коеволюції”, яка передбачає вивчення умов,
за яких зміна характеристик біосфери йтиме в напрямку забезпе8
чення гомеостазу виду homo sapiens [70], або концепцію “межі

1На думку відомого українського дослідника проблем соціальної екології
Г.Бачинського, екологія людини (антропоекологія) “вивчає медико8
біологічні і медико8демографічні аспекти проблеми гармонізації
взаємовідносин між суспільством та природою. Ця екологія робить
наголос на людині як біологічній одиниці” [6, 55].
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зростання” з наголосом на обмеженні “несучої здатності біосфе8
ри” [3] або на історичній обмеженості капіталістичного способу
виробництва [26].

Таким чином, екологічна соціологія радянського періоду має
доволі суперечливі здобутки: антропоцентризм тут співіснує з
біосфероцентризмом, еволюційний підхід — з ідеями глобального
управління, принцип охорони природи — з принципом її “констру8
ювання”. При цьому жодна із згаданих соціально8екологічних кон8
цепцій не зіставляє свої теоретичні побудови з реальними
соціальними процесами.

Соціальна екологія чи екологічна соціологія? В (пост)ра8
дянській соціології в дослідженні екологічної проблематики особ8
ливу увагу привертають питання структурно8функціональної ор8
ганізації, екологічного і соціологічного аналізу такої складної сис8
теми, як “суспільство — природа”, оскільки її структуру і
функціональну сутність, особливості розвитку і саморегуляції
інтерпретують по8різному [96, 123 — 125]. Суперечливість мето8
дологічних підходів поширюється і на тлумачення самого предме8
та дослідження, і на визначення назви самої наукової дисципліни,
яка вивчає проблеми взаємовідносин людини (суспільства) з на8
вколишнім природним середовищем.

Предметом соціальної екології є соціоекологічні закони, тому,
згідно з відомим українським дослідником філософських проблем
екології В.Крисаченком, “соціальна екологія намагається подола8
ли принципи соціологічного конструктивізму, спираючись на
досвід власне екології і об’єктивні закони і реалії навколишнього
середовища” [50, 75].

Таким чином, соціальну екологію розглядали радше як соці8
альну, ніж як соціологічну науку. Проте починаючи з кінця 808х
років цей термін також розглядають спочатку в радянських, а зго8
дом і в пострадянських соціологічних довідникових виданнях.

Автори першого короткого соціологічного словника періоду “пе8
ребудови” доволі аморфно визначали зміст соціальної екології як
“галузі знань, яка вивчає різноманітні аспекти взаємодії суспільства і
природи” [54, 330]. Намагаючись хоча б певною мірою конкретизу8
вати зазначену різноманітність взаємодії, у словнику подавався
цілий перелік її можливих аспектів: “взаємовідносини між людськи8
ми співтовариствами і навколишнім географічним, просторовим,
соціальним і культурним середовищем, прямий і побічний вплив
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діяльності людини на екосистеми, вплив соціального середовища на
фізичне і психічне здоров’я людини, на генофонд людських попу8
ляцій тощо” [54, 330]. Розуміючи невизначеність наведеного тлума8
чення соціальної екології, автори словнику вказували, що її предмет
і головні поняття ще остаточно не встановлені, а навколо предмета
соціальної екології точаться дискусії.

Виданий приблизно у цей же час в Україні перший соціологічний
словник [87] не містив матеріалу, який би дозволяв судити про
соціологічний підхід у вивченні екологічних проблем. Стаття А.Ручки
обмежувалась викладом головних положень Чикагської школи в
соціології і визнанням того, что її ідеї “впродовж тривалого часу були
принциповим орієнтиром для соціально8екологічних теорій амери8
канської соціології, в становленні її так званого “інвайронментально8
го” напрямку” [87, 309].

У сучасній пострадянській науці багато дослідників виокрем8
люють інтегральну міждисциплінарну сутність соціальної екології
[49]. А.Салтовський у новітньому українському енциклопедичному
словнику з соціології слушно зауважує, що соціальна екологія —
це “інтегральна наука, яка вивчає основні закони і закономірності
взаємодії суспільства і природи з метою оптимізації і гармонізації
їх взаємодії” [89, 148]. Об’єктом соціальної екології є
взаємозв’язки між суспільством і природою, а предметом — го8
ловні закони і закономірності взаємодії в соціоекосистемі.

Водночас у деяких соціологічних довідникових виданнях [88;
118] термін “соціальна екологія” набуває іншого змістовного на8
вантаження.

Зокрема, А.Нальотова розглядає соціальну екологію як галузь
соціології і вважає, що предмет цієї науки повинен охоплювати “вив8
чення змін культури (духовної і матеріалізованої), загалом духовної
сфери життєдіяльності суспільства під впливом навколишнього сере8
довища і зворотного впливу на середовище” [119, 897]. Широко роз8
повсюджене тлумачення соціальної екології як міжгалузевої науки, як
свого роду “територіального комплексу” галузевих дисциплін, з точки
зору А.Нальотової, обмежує предмет цієї науки до соціологічних ме8
тодів вивчення природоохоронних проблем. Вона дотримується тієї
точки зору, що такого роду тлумачення соціальної екології зводить її до
розробки науково обгрунтованих рекомендацій раціонального приро8
докористування і природоохоронної діяльності.

З точки зору автора, таке тлумачення предмета соціальної
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екології радше зближує її з екологічною етикою як засобом со8
ціальної регуляції поведінки людей стосовно навколишнього при8
родного середовища [53], ніж з екологічною соціологією. У бага8
томовному соціологічному енциклопедичному словнику під ре8
дакцією Г.Осипова під соціальною екологією розуміють “галузь
соціології, яка вивчає закономірності і форми взаємодії суспіль8
ства із середовищем спілкування, різноманітність зв’язків соці8
альних змін із змінами в матеріальних передумовах життєзабезпе8
чення соціальних процесів” [88, 417]. У цьому випадку об’єкт
соціальної екології включає новий компонент — соціальне навко8
лишнє середовище (“середовище спілкування”).

Таким чином, незважаючи на достатньо поширену в (пост)ра8
дянській науці традицію тлумачення соціальної екології як інтегра8
тивної науки, існують розбіжності щодо тлумачення її об’єкта і
предмета, а відтак і розуміння її як соціальної або соціологічної на8
уки.

У пострадянській соціологічній літературі останніх років, вклю8
чаючи довідникові видання, не існує консенсусу стосовно
доцільності використання терміна “інвайронментальна соціологія”
(з різними варіаціями прикметника залежно від коректності пере8
кладу з англійської) або “екологічна соціологія”. За визначенням
С.Баньковської, “інвайронментальна соціологія є однією з дисцип8
лін, які використовують соціально8екологічний підхід і обмежують
його рамками локального суспільства з навколишнім середовищем.
Зумовлюючи тим самим фрагментарність у розумінні універсальних
зв’язків природно8соціального континууму, соціальної системи і
екосистеми, інвайронментальна соціологія описує механізми їх оп8
тимізації на локальному рівні” [4, 6].

В.Маричева також використовує термін “інвайронментальна
соціологія”, під яким розуміє галузь соціології, предметом якої є
“взаємодія соціальних утворень із середовищем існування, різно8
манітні зв’язки соціальної системи із змінами матеріальних умов її
життєзабезпечення” [89, 543]. На відміну від С.Баньковської, з її
точки зору, об’єктом інвайронментальної соціології є не локальна
система “суспільство — природа”, а глобальна система біо8техно8
соціосфери, а головною категорією є “екологічне” та його
численні похідні (зокрема, екологічна поведінка, екологічна
свідомість, екологічне виховання тощо).

В свою чергу, М.Покровський використовує варіацію “інвайрон8
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менталістська соціологія”, під якою розуміє галузеву соціологію, яка
“вивчає взаємовідносини людини з навколишнім середовищем, яке
об’єднує в собі природні і суспільні чинники, соціальні процеси та їх
результати” [111, 47]. З його позиції, зазначена галузь соціологічно8
го знання “вивчає не тільки вплив навколишнього середовища на лю8
дину, але і те, як людина “привласнює”, зберігає та вдосконалює се8
редовище своєї життєдіяльності” [111, 47].

Згідно з Н.Пасько, під поняттям “екосоціологія” слід розуміти
розділ соціології, який досліджує “проблеми взаємодії суспільства
і природи, людини і природи, а також вплив навколишнього сере8
довища на живі істоти і їх взаємовідносини в екосистемі” [89, 150].
Розглядаючи сутність екосоціології, Н.Пасько особливу увагу
приділяє категорії “екологічна безпека”, а як завдання цієї галузі
соціології розглядає соціологічну концепцію екологічного розвит8
ку сучасної цивілізації.

У працях О.Яницького простежується певна еволюція терміно8
логії стосовно назви цієї соціологічної субдисципліни. Якщо на по8
чатку 908х років він вживає термін “енвайронментальна соціологія”
[130] або “інвайронментальна соціологія” [121], то у другій поло8
вині 908х років О.Яницький підготував навчальний спецкурс під на8
звою “Екологічна соціологія” [126], в якому виокремлює на підставі
змістовного розмежування такі поняття, як соціальна екологія,
соціологія екологічних проблем і власне екологічна соціологія.

О.Яницький дотримується тієї точки зору, що головний прин8
цип екологічної соціології полягає у дедалі більшій залежності лю8
дини і суспільства від біосфери, від біофізичних умов їхнього існу8
вання. Принципово важливим є той факт, що таку залежність не8
можливо усунути. Фундаментальним предметом екологічної
соціології є взаємодія соціальних і біофізичних систем, від локаль8
них до глобальних. Останній момент істотно відрізняє погляд
О.Яницького на предмет екологічної соціології від вищезгаданих
позицій С.Баньковської та В.Маричевої.

Говорячи про предмет екологічної соціології, О.Яницький вио8
кремлює “соціалізацію природи” і різнорівневі соціобіотехнічні си8
стеми, оскільки “сьогодні вже не існує природи поза суспільством,
а є соціалізована природа і деформовані впливом середовища
соціотехнічні системи і процеси” [126, 123].

Таким чином, проведений короткий аналіз соціологічних
довідникових видань фіксує невиправдане змішування понять
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соціальної екології і екологічної соціології. Підсумовуючи викла8
дені варіації тлумачень як соціальної екології, так і екологічної
соціології, можна констатувати нетотожність побудови їхніх пара8
дигм. Наочно це демонструють такі схеми, що є адаптацією кон8
цептуальних моделей У.Кеттона та Р.Данлепа, які стояли у теоре8
тичних витоків сучасної екологічної соціології [148].

Рис.1. Парадигматична модель соціальної екології.

Рис.2. Парадигматична модель екологічної соціології.
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Характер причиново8наслідкових зв’язків на рисунку 2 дозво8
ляє говорити про соціальну взаємодію і соціальні відносини, опо8
середковані екологічними проблемами: “людина — суспільство —
навколишнє природне середовище — людина — суспільство”.
Зміни в навколишньому природному середовищі продукують
зміни у компонентах суспільства, які, у свою чергу, знов8таки зу8
мовлюють зміни у навколишньому природному середовищі.
Внаслідок цього можна спостерігати причинні процеси і у часово8
му континуумі.

Якщо предмет соціальної екології окреслюється соціоеко8
логічними законами, то для екологічної соціології в його ролі
постають соціальні процеси у ході соціалізації природи.

Тому для “чистоти” наукової парадигми і прийняття консенсу8
су у науковому середовищі, було б доцільніше не “заганяти”
соціальну екологію у рамки галузевої соціології або, навпаки,
“розчиняти” екосоціологію в соціальній екології; набагато продук8
тивніше визнати існування в пострадянській науці двох базових
підходів до соціального вивчення взаємовідносин суспільства і
природи. На користь такого визнання говорить і факт розпочатої
інституціалізації цих підходів.

Зокрема, соціально8екологічний напрямок активно розви8
вається у відділі соціальної екології Інституту соціально8політичних
досліджень Російської Академії наук (РАН), натомість еко8
соціологічний підхід характерний для розробок відділу О.Яницько8
го в Інституті соціології РАН. Відповідно зазначені позиції знахо8
дять своє відображення і на сторінках періодичних видань згада8
них академічних інститутів Росії.

В Україні ж таке розмежування фактично відсутнє, насамперед з
причини нерозвиненості екосоціологічного підходу, який переважно
зводиться до досліджень наслідків чорнобильської катастрофи (тоб8
то соціології катастроф). Якщо говорити про вузівську науку, то в ок8
ремих вищих навчальних закладах України створені екологічні фа8
культети або діють центри екологічних досліджень, проте лише у
Харківському університеті на соціологічному факультеті читають
спецкурс з екологічної соціології.

Що стосується розходжень у визначенні назви соціологічного
підходу до екологічної проблематики, то тут, з точки зору автора,
слід надати перевагу термінові “екологічна соціологія”. Ця пропо8
зиція агрументована максимальним наближенням цього терміна
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до змісту англомовної дефініції “інвайронментальна соціологія”,
яка не має аналогів у російській або українській мовах. З метою
уніфікації використання терміна “екологічна соціологія” у постра8
дянській соціології (насамперед у вітчизняній науковій літературі)
автор вважає недоцільною пропозицію окремих дослідників щодо
впровадження терміна “доокіллєва соціологія” як українського
еквівалента англомовної дефініції.

Головні концепції екологічної парадигми. Екологічна
соціологія безпосередньо або опосередковано спирається на кон8
цепцію матеріальної зумовленості суспільного життя. Теоретичне
узагальнення відносин суспільства з природним середовищем є до8
сить складним. Людина і суспільство, з одного боку, перебувають під
впливом доокілля, а з іншого боку, самі впливають на світ природи.

В історії розвитку цивілізації можна виокремити три парадиг8
ми відносин “людина — суспільство — природа”. Перша грунтова8
на на уявленнях про повну залежність людини від її природного
доокілля; друга стверджує домінування людини над природою,
натомість третя розглядає людину і природу як дві сили, що діють
і співіснують в одній системі, яка й визначає гармонію їхніх
взаємовідносин.

Головною метою багатьох досліджень в екологічній соціології є
вивчення ролі природних сил та соціальних акторів, що, в свою
чергу, ускладнює завдання побудови парадигматичного ядра.
Зазначена мета припускає перехід до реалістичної (на відміну від
номіналістичної) онтології, в якій постулюють існування певних
засадових соціофізичних та екологічних явищ, які не можуть бути
безпосередньо виявлені дослідним шляхом, але які значно впли8
вають на соціальних акторів, принаймні частково діючи “за їхньою
спиною” [140, 60].

На сьогодні найвпливовішими у галузі екологічної соціології
залишаються праці Р.Данлепа й У.Кеттона, а також А.Шнайберга,
написані в середині 708х років. Хоча між цими двома школами
досліджень існують істотні відмінності, обидві вони грунтовані на
чітко визначеній концепції матеріальної і біофізичної зумовленості
суспільних процесів.

Екологічна соціологія Р.Данлепа й У.Кеттона [150, 21 — 23] побу8
дована на низці взаємопов’язаних фундаментальних положень:

1. Екологічні проблеми і відстороненість традиційної соціології
від їх розв’язання зумовлені поширеними поглядами, які ігнорують
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біофізичні підвалини існування соціальної системи і суспільного
життя.

2. Сучасні суспільства не можуть розвиватися стабільно,
оскільки за умов обмеженості природних ресурсів користуються
“послугами екосистем” швидше, ніж вони здатні їх виробляти й по8
новлювати. У глобальному вимірі зазначені процеси посилюються
внаслідок швидких темпів зростання народонаселення.

3. Всім соціальним системам, більшою чи меншою мірою, за8
грожує загострення екологічних проблем, особливо глобальних.

4. Сучасна екологічна наука детально дослідила весь тягар
цих проблем і довела, що необхідно вживати негайних заходів для
подолання екологічної кризи.

5. Усвідомлення розмірів прийдешньої екологічної кризи вимагає
“зміщення парадигми” як у суспільстві загалом, так і в соціології зок8
рема у напрямку нової екологічної парадигми, передусім серед уче8
них, які працюють у галузі суспільних і природничих наук.

На відміну від концепції Р.Данлепа й У.Кеттона екологічна
соціологія А.Шнайберга [180; 181] зосереджена на головних по8
ложеннях теорії “млинового колеса”, яка пророкує деградацію
доокілля внаслідок “вилучення” (збіднення енергетичних і ма8
теріальних ресурсів) та “додавання” (забруднення навколишнього
середовища), що відповідає логіці процесів капіталістичного на8
громадження з їх самовідтворюваністю, циклічністю. Концепція
“млинового колеса” пов’язана з уявленням про кризу фіскальної
системи держави.

Згідно з А.Шнайбергом, тенденція до економічного зростання
пояснюється конкурентною природою капіталізму. Але існує й
інша логіка зростання. Державні організації і посадові особи вихо8
дять з того, що зростання краще за стагнацію, оскільки економічне
піднесення забезпечує надходження податків (істотне підгрунтя
фіскальної політики держави). Про суто амбіційні міркування
політиків годі й говорити.

З метою збільшення приватних накопичень держава витрачає
кошти на субсидування або соціалізацію витрат на приватне ви8
робництво і накопичення (зокрема, державні субсидії на наукові
дослідження і розробки, створення транспортної інфраструктури,
військові постачання, податкове стимулювання). Акумулювання
ресурсів, для якого створюються сприятливі умови, веде до по8
дальшого нагромадження капіталу. Це в свою чергу призводить до
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автоматизації, безробіття і потенційно до вимоги створення нових
робочих місць або державних програм допомоги для частини тих,
хто залишився без роботи або опинився за межею бідності
внаслідок інтенсивного нагромадження капіталу.

Тенденція вважати кризи легітимним явищем диктує, в свою
чергу, практику прогресивного збільшення субсидій з метою за8
безпечення робочих місць і державних витрат, достатніх для опла8
ти “соціальних витрат” на користь постраждалих від нагромаджен8
ня приватного капіталу. Інтенсивне зростання капіталу, що веде до
безробіття і до політичних вимог збільшення витрат держави, що в
кінцевому результаті і стимулює це зростання, — ось суть сучасно8
го індустріального капіталізму, який функціює за принципом “мли8
нового колеса”.

Згідно з концепцією А.Шнайберга, безперервне “перемелю8
вання” продуктів безпосередньо призводить до економічної кри8
зи, оскільки процес накопичення, як правило, пов’язаний з “вилу8
ченням” природних ресурсів та з “додаванням” забруднення в на8
вколишнє середовище. А.Шнайберг визнає, що деградація
доокілля посилює соціальний опір та суспільні рухи. Його поняття
“соціально8інвайронментальної діалектики” (хоча воно й було від8
кинуте в його останніх працях) підтверджує, що політичний опір
деградації доокілля може змістити систему “млинового колеса” в
напрямку введення “регульованих обмежень”, за яких найбільш
критичні аспекти деградації будуть соціально регульованими. При
цьому нагромадження капіталу буде також обмежуватися, але не
буде повністю виключене [181].

Спільним для окреслених вище концепцій є, так би мовити, ре8
алістична онтологія, в якій процеси, що не відчуваються людиною
безпосередньо (наприклад, “примарний простір” або “млинове ко8
лесо”), відіграють провідну роль. Обидва підходи, власне, є
варіаціями концепції “єдності екологічного дефіциту” [174], згідно
з яким усі екологічні системи утворюють єдине ціле. В економіці та
суспільстві, які схильні до експансії, спроба реагування на певну
екологічну проблему обов’язково викликає появу інших проблем. У
своїх теоретичних викладах Р.Данлеп, У.Кеттон і А.Шнайберг навіть
постулюють, що вектор розвитку сучасного індустріально8
капіталістичного суспільства по суті спрямований на руйнування
природного навколишнього середовища. Причому їхній стиль
аналізу екологічних проблем базується на розумінні матеріально8
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екологічної субструктури суспільного життя, якій надають пріори8
тет над поглядами і поведінкою людської спільноти.

Сучасні тенденції розвитку еколого;соціологічної теорії.
На початку 808х років екологічна соціологія розвивалася під істот8
ним впливом тих тенденцій, які мали місце у сфері захисту
доокілля в США та країнах Західної Європи. Підвищення громадсь8
кого інтересу до екологічних проблем стимулювало розвиток еко8
логічної соціології [151]. Поширення наукової інформації про гло8
бальні екологічні проблеми серед багатьох представників еко8
логічної соціології мало на меті підвищити довіру і розвіяти сумніви
про надання пріоритетності в їхніх теоріях матеріально8еко8
логічному субстрату соціальної структури і соціального життя.

У першій половині 908х років в екологічній соціології відбу8
вається суперечливе зрушення, спричинене “культурним обер8
тям” у соціологічній науці і зменшенням впливу структурного та
матеріалістичного підходів у соціології. Падіння соціалізму в
країнах Східної Європи і в Радянському Союзі, зростання впливу
консервативних ідеологій і зменшення привабливості марксизму
і соціалізму зробили менш переконливими деякі з найбільш ма8
теріалістичних компонентів соціології — неомарксизм і політичну
економію. Поширення в академічному середовищі культуро8
логічних досліджень, розвиток ідей конструктивізму та постмо8
дернізму значною мірою заторкують також соціологію. Як
наслідок, соціологічна наука повертається обличчям до еко8
логічної соціології і схиляється до визнання її соціальної важли8
вості. На початку 908х років відбувається “вторгнення” в еко8
логічну соціологію значної кількості представників традиційної
соціології [136; 143; 159; 164; 190]. “Чисті соціологи” у своїх
працях дедалі більше роблять наголос на екологічних постулатах
і концепціях. Стає помітним зростання їхнього інтересу до науко8
вих досліджень у царині охорони навколишнього середовища,
взаємозв’язку екологічних знань з екологічною політикою та еко8
логічними рухами [186]. В свою чергу, й екологічна соціологія ос8
таннього десятиріччя звертається до таких понять, як модернізм,
постмодернізм, суспільство ризику, екологічна модернізація
[166].

Таким чином, розвиток екологічної соціології впродовж остан8
нього десятиріччя є доволі суперечливим. З одного боку, ака8
демічна соціологія починає визнавати необхідність досліджень
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соціальних явищ, пов’язаних з доокіллям. Водночас такі засадові
складові екологічної соціології, як матеріалізм, структуралізм і ре8
алізм, втрачають свою колишню незаперечну переконливість. У
результаті серед дослідників у межах екологічної соціології вини8
кає полеміка, зокрема критикують культурологічно8конструк8
тивістські вторгнення в її предметну царину [151; 167].

За умов протиріч у таборі екологічної соціології спостері8
гається певне відвернення від деяких впливових теорій, які є, по
суті, метатеоріями і не піддаються перегляду, а звідси — тенденція
до використання теорій середнього рангу [155; 156]. Дослідники,
інтереси яких стосуються конкретних процесів вилучення природ8
них ресурсів, таких, як сільськогосподарська діяльність, видобуток
корисних копалин, лісорозробки, відчувають себе більш упевнено,
якщо теоретичні засади не пов’язані з передумовами сингуляр8
ності якості навколишнього середовища і деградації [137; 154].
Хоча екологічна соціологія стала ареною боротьби щодо ролі
соціального конструктивізму і соціології культури, слід визнати, що
сучасний етап її розвитку є достатньо творчим та продуктивним.
Але, незважаючи на існуючі протиріччя, в екологічній соціології є
перспективи для синтезу. Для цього доцільно сконцентрувати дис8
пути на конкретних темах та сферах екологічної соціології, насам8
перед з’ясувати, які саме явища вимагають пояснення.

Як відомо, предметом екологічної соціології є соціальні аспек8
ти, пов’язані з екологічними проблемами. Проте таке тлумачення
залишає поза увагою факт існування двох загальних категорій
явищ, що мають стосунок до навколишнього середовища і які слід
враховувати в еколого8соціологічних теоріях. Одна категорія охоп8
лює “звичайні” суспільну практику і соціальні явища, які мають еко8
логічний вимір та екологічне значення, хоча вони і залишаються
непомітними і невпізнаними. Людство схильне використовувати
природні ресурси у виробництві, у споживанні речей і послуг і в
інституційній поведінці, особливо не замислюючись про інтен8
сивність їх вичерпування або про те, як це вплине на екосистему.
Таку практику Ф.Баттел назвав “субкультурно8інвайронменталь8
ною” [139, 66].

Друга категорія екологічних феноменів належить до пове8
дінкових або інституційних моделей, екологічних за своєю суттю.
Йдеться про усвідомлену екологічну діяльність, прикладами якої є
інвайронментальна мобілізація, участь у рухах на захист навко8
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лишнього середовища або в екологічних організаціях (або, навпа8
ки, протидія екологічним групам або організаціям), екологічні
конфлікти і політика, процеси управління навколишнім середови8
щем, приналежність до “нової екологічної парадигми” і участь у
програмах рецикляції (використання вторинної сировини) тощо.

В існуючих працях з екологічної соціології помітне зміщення
наголосів на окремі категорії екологічної практики. Зокрема,
макроструктурні теорії зосереджують увагу на структурно8еко8
логічних відносинах, а теорії соціальної активності в сфері еко8
логії та екологічної політики сфокусовані майже виключно на по8
няттєво8екологічних феноменах. Для цілісної екологічної
соціології доцільно здійснити концептуалізацію відносин між
структурно8екологічними та поняттєво8екологічними явищами.

У цьому напрямку досягнуто певного прогресу у працях таких
дослідників, як Р.Данлеп і У.Кеттон, А.Шнайберг, Р. Марфі. Але
здебільшого йдеться про прогресивну раціоналізацію і зростання
екологічної свідомості. Вважають, що розвиток наукового еко8
логічного розуміння світу природи дасть змогу екологічним рухам
і організаціям і, зрештою, громадянам і політичним діячам отриму8
вати інформацію, необхідну для визнання екологічної зумовле8
ності соціальних інституцій. Відбувається зрушення соціальної
практики від субкультурно8екологічної до поняттєво8екологічної
сфери.

Якщо наукове розуміння світу природи розглядати як
наріжний камень екологічної свідомості, то виникає протистояння
протилежних процесів. Згідно з Р.Марфі (1994), а також А.Шнай8
бергом і К.Гоулдом (1994), наукове пізнання світу природи має
безліч як позитивних, так і негативних наслідків для навколишньо8
го середовища. При цьому історичний баланс схиляється до нега8
тивної тенденції з погляду якості доокілля.

Сучасний інвайронменталізм стає переконливим свідченням
того, що соціальний прогрес і реформи мають солідні наукові
підвалини. Інвайронменталісти розуміють, що науково обгрунто8
вані стратегії та вимоги, які висувають суспільні рухи, є ефективною
стратегією для раціональних соціальної структури та політичної
економії кінця ХХ сторіччя [190]. Проте суперечливість наукових
аргументів1 спричиняє вразливість науково обгрунтованих вимог
суспільних рухів. Зокрема, після чорнобильської катастрофи знач8
на кількість учасників екологічного руху в Україні ставиться з підо8
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зрою (якщо категорично не відмовляється) до будь8яких експери8
ментальних даних природничих наук щодо доцільності використан8
ня атомної енергії.

Екологічна соціологія має більше уваги приділяти феномену
інвайронменталізму та чинникам, які ускладнюють інвайронмен8
тальну мобілізацію. Остання, як правило, виявляється через безпо8
середнє або опосередковане реагування на деградацію навколиш8
нього середовища, на загрозу занепаду руху за якість середовища
замешкання і зростання екологічних знань. Розглядаючи цю про8
блему в ширшому соціальному контексті, Ф.Баттел припускає мож8
ливість реструктурування суспільства на “екологічні класи” [139,
69]. З одного боку, існує екологічно8упривілейований клас з ком8
фортним навколишнім середовищем для себе, який має зиск від
руйнування навколишнього середовища для інших. Цей клас є про8
тивником екологічних реформ. З іншого боку, існує екологічно при8
гноблений клас, який страждає від низької якості навколишнього
середовища, розплачується за руйнування доокілля і зацікавлений
в його оздоровленні. З точки зору Р.Марфі, інвайронментальна
мобілізація і екологічні конфлікти концептуально закладені в самій
“еколого8класовій структурі” суспільства [169].

Ідея екологічної класової структури приваблює тим, що дає
пояснення опору екологічним реформам. Але це положення слід
застосовувати досить обережно, позаяк існує загроза “надмірної
екологізації” поглядів на соціальну реальність, коли головні
соціальні конфлікти розуміють як боротьбу за природні ресурси,
хоча соціальна активність у сфері екології — це насамперед зви8
чайна реакція на екологічні проблеми.

Ідея екологічної класової структури може призвести до ніве8
лювання інших підвалин інвайронменталізму та відповідної
соціальної активності. Інвайронменталізм має більш “соціальні”

1Підтвержденням такої суперечливості можуть бути наукові дебати на8
вколо проблеми озонової діри. Якщо на конференції в Кіото (1997)
найбільш індустріально розвинені країни світу почали торги щодо квот на
викиди вуглекислого газу, то російський вчений А.Капіца виступив проти
скорочення цього газу, оскільки він, на думку вченого, не шкідливий для
людей і водночас є корисним для примноження біомаси рослин та харчу8
вання риб. З цією точкою зору виявили солідарність деякі американські
вчені, які на початок осені 1998 року зібрали 17 тисяч підписів до Б.Клінто8
на з вимогою не підписувати Кіотську угоду [41].
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підвалини і є почасти джерелом самоідентифікації, мірою впливу
на нього нових соціальних рухів [135]. Становлення інвайронмен8
талізму відбувалось як становлення нової модальності опору
панівним інституціям. Для України, де інституція політичних партій
не відіграє належної ролі у побудові громадянського суспільства,
екологічно зорієнтована критика політики та практики господарю8
вання може бути ефективним легітимним засобом висловлення
соціального протесту.

Водночас інвайронменталізм зустрічає на своєму шляху
значні перешкоди через відсутність відповідної соціальної бази.
Досягнення інвайронменталістами успіхів у боротьбі за охорону
навколишнього середовища не приносить їм значних матеріаль8
них вигод, а у виграші будуть наступні генерації. В свою чергу, ан8
тиекологічні дії є достатньо могутніми. Згідно з концепцією
Р.Марфі, здійснення екологічних реформ вимагає значних коштів,
тим самим викликаючи опір з боку “еколого8упривілейованих
класів” [169]. Недостатність соціальної бази для підтримки інвай8
ронменталізму пояснює, чому для нього такими важливими є
звернення до засобів масової інформації, утворення коаліцій та
пошук ідеологічних гасел. Міркування щодо необхідності пересту8
пити через “розподіл природи і суспільства” і розглядати фізичні і
соціальні чинники як “спільно утворені”, можуть бути з користю
розповсюджені на інвайронментальну мобілізацію взагалі [154].

Якщо в західній соціології переважно розглядають проблеми
розвитку екологічного руху, то для пострадянської соціології акту8
альним є становлення соціальних рухів, зокрема й екологічного.
Наприклад, спробу побудови теорії виникнення і відтворення еко8
логічного руху за умов соцієтальної трансформації здійснив
О.Яницький [127]. Дослідник обрав соціально8історичну методо8
логію, яка, крім того, є і контекстуальною, оскільки розглядаються
багатосторонні і багаторівневі взаємовідносини екологічного руху
(колективного соціального актора) з різноманіттям контекстів.
Контекст розуміють як сукупність інших акторів та їхніх зв’язків, які
є середовищем лише стосовно досліджуваного соціального акто8
ра. Історичність підходу полягає в тому, що спосіб виробництва і
відтворення екологічного руху еволюціонує під час зміни фаз
новітньої російської історії.

Розглядаючи сучасні теорії екологічної соціології, слід окремо
зупинитися на проблемі визначення поняття навколишнього сере8
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довища. З точки зору екосоціологів, упродовж усієї історії навко8
лишнє середовище тлумачили в межах ситуації соціальної
взаємодії у термінах того значення, якого йому надають учасники
взаємодії, але не як рівнозначну складову соціальної взаємодії.
Такі погляди були зумовлені головно “герметизмом” дисциплінар8
них традицій, серед яких екосоціологи виокремлюють дві:
надмірно жорстке визначення предмета соціології, дюркгеймі8
анський “соціологізм” та орієнтацію на індивідуальну оцінку ситу8
ації, на одиничну дію і значення, яким індивід наділяє цю дію, при
цьому фізичні і просторові характеристики ситуації знов8таки ігно8
рують (вербальна традиція — Дж.Мід, Ч.Кулі, У.Томас).

Досить своєрідну концепцію навколишнього середовища на8
магались відобразити найбільш впливові теоретичні течії в еко8
логічній соціології США. Згідно з цією концепцією, навколишнє се8
редовище має певну верхню межу для задоволення людських по8
треб, є конечним і передбачає певну єдність, на якій воно грун8
тується [174]. Хоча деякі регіони планети можуть перевищувати
інші за багатством своїх сировинних ресурсів, на більш узагальне8
ному рівні аналізу стає очевидним, що людське співтовариство у
глобальному вимірі не може вийти за межі можливостей біосфери,
яка забезпечує його необхідними ресурсами. Тобто ця концепція
навколишнього середовища передбачає макрорівень аналізу
(національний і транснаціональний). В останні роки із зростанням
уваги до глобальних екологічних змін, зокрема глобального по8
тепління, посилилось положення про сингулярність навколишньо8
го середовища. Все свідчить про те, що існує певна глобальна
біосферна і атмосферна система, руйнування якої матиме нега8
тивні наслідки для всього людства.

Належить також відзначити моделі інтегральної оцінки “людсько8
го виміру” в дослідженнях глобальних змін. Йдеться про внесок окре8
мих регіонів планети в емісію газів, що спричиняє підвищення серед8
ньої глобальної температури (“парниковий ефект”), непорівнянне за
масштабом із суто регіональними наслідками. Але, як вважає Ф.Бат8
тел, базовою концепцією, на якій грунтуються моделі інтегральної
оцінки, є сингулярна концепція [139, 71].

Соціологи, які займаються дослідженням екологічних про8
блем, мають зважати на той факт, що для розробки концепції на8
вколишнього середовища необхідно задати тип природних ре8
сурсів або біологічної системи. Навіть дослідники екологічної
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свідомості змушені враховувати той факт, що концепція навколиш8
нього середовища не може бути створена апріорі. Загальновідо8
мо, що інтерес до проблем навколишнього середовища помітно
посилився під час активізації рухів навколо глобальних екологічних
змін [151]. Це було відображенням тривоги щодо можливості
шкідливого впливу дедалі глибшої деградації навколишнього се8
редовища у глобальному вимірі на наступні генерації. Проте роз8
виток інвайронменталізму можливий лише тоді, коли “екологічні
вірування” підкріплені, принаймні частково, реаліями життєвого
досвіду.

Екологічна свідомість історично розвивалась у поєднанні з
екологічними рухами, грунтованими переважно на глобальних
концепціях доокілля, орієнтованих на міжгенераційний зв’язок
(“популяційна бомба повільної дії”, обмеження зростання, гло8
бальне потепління тощо). Проте важко підтримувати занепо8
коєність щодо екологічних проблем, з якими ми маємо зіткнутися
в майбутні десятиріччя, яких ми не відчуваємо безпосередньо в
теперішньому часі.

Однією з головних рис екологічної соціології була впевненість
у тому, що концепції традиційної соціології не можуть пояснити
екологічну кризу і є недостатніми для прогнозування довготрива8
лої перспективи майбутнього людства з огляду на обмеженість
екологічних ресурсів. Цей постулат, незважаючи на його очевидну
переконливість у розумінні обмежень традиційної соціологічної
теорії, водночас має й уразливі моменти. Теоретичні побудови, що
стосуються потенційної здатності певних соціальних сил зруйну8
вати доокілля, не пов’язані належним чином з поясненням умов,
за яких можливе поліпшення його стану. Коли обговорюють шляхи
подолання екологічної загрози, всі ці міркування набувають во8
люнтаристського, утопічного характеру.

Проте можлива деяка “золота середина” між неоконструктив8
ним продукуванням невтішних прогнозів і волюнтаристським оп8
тимізмом щодо нашого екологічного майбутнього. Одна з
найістотніших спроб у цьому плані була здійснена школою “еко8
логічної модернізації” в екологічній соціології Північної Європи
[184]. Суспільний розвиток не тільки супроводжується деградацією
навколишнього середовища, а й продукує екологічні знання та
відповідний соціальний тиск, що створює підгрунтя для коригування
курсу розвитку в напрямку екологічної модернізації. Йдеться про
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впровадження сучасних раціональних засад з метою адаптації та
реструктуризації економіки, що має зменшити споживання ресурсів
і запобігти руйнації навколишнього середовища.

Таким чином, хоча індустріальна модернізація знаходиться в
опозиції до якості навколишнього середовища, екологічні компо8
ненти і зміни дедалі більше накладаються на процеси раціональ8
них розрахунків. Хоча екологічна модернізація не позбавлена зай8
вого оптимізму, вона являє собою позитивний відгук на потребу в
підвищенні уваги з боку екологічної соціології до соціальних чин8
ників поліпшення стану доокілля.

Екологічна соціологія має чутливо відповідати на зміни у при8
родничих науках, суспільно8політичній та соціальній царинах,
пов’язані з проблемами навколишнього середовища. Але така
флексибільність може бути досягнена за рахунок довготривалого
вивчення головних ресурсних проблем, зокрема тих, які залиша8
ються поза провідними інтересами головних акторів інвайронмен8
талізму.

1.2. Соціологічний підхід у вивченні екологічного

руху

Загальна теорія соціальних рухів. Соціальні рухи сьогодні є
невід’ємною частиною політичного ландшафту сучасного су8
спільства і передусім протистоять формальним бюрократичним
організаціям. Сучасні соціальні рухи отримали в літературі назву
нових соціальних рухів (НСР), під якими політологи розуміють
особливу форму політичної діяльності, яка поступається за
суспільним визнанням діяльності партійних організацій, але є ви8
щою, ніж індивідуальна участь у політиці [18, 120]. НСР виникли в
608ті роки минулого сторіччя одночасно у більшості індустріально
розвинених країн Західної Європи та США, натомість на гео8
політичному просторі “соціалістичного табору” (за винятком
Польщі) такі рухи ведуть свою історію з часу розпаду СРСР. Влас8
не “новизна” соціальних рухів сучасності окреслена не стільки
предметами їхньої соціальної активності, скільки рівнем
мобілізації учасників цих рухів. Певний виняток становлять пост8
соціалістичні країни Східної Європи, де соціальні рухи є по суті но8
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вими, оскільки під час тоталітарного суспільства доби існування
СРСР їхня історична безперервність була втрачена.

Згідно з Ф.Макнотеном і Д.Уррі [66], в постмодерністському
суспільстві (або суспільстві пізнього модерну) втрата наукою “авто8
матичного” суспільного авторитету є симптомом більш широкого
культурного процесу індивідуалізації та детрадиціоналізації і призво8
дить до появи менш інституціалізованої форми самосвідомості і
соціального укладу. Англійські соціологи зауважують, що “такі інсти8
туції, як наука, церква, формальні урядові структури, схоже, втрача8
ють легітимізацію і дедалі більше розглядаються як частина пробле8
ми, а не знайдене рішення, що веде до нових, більш вільних форм
суспільного устрою, включаючи розвиток нових соціальних рухів або
“нових соціацій” [66, 283]. Поява ж нових соціацій навколо проблем
доокілля, з їхньої точки зору, говорить про те, що розвиваються
особливі форми соціальної ідентичності, які мають на увазі прорив за
межі відносно ізольованих сфер суспільства і природи і своєрідне
відтворення громадянського суспільства.

Деякі дослідники взагалі говорять про тенденцію НУОізації
(NGOization) в межах окремих країн і у світовому масштабі завдяки
їхній мобілізуючій здатності і внаслідок утворення вакууму, створе8
ного національними державами і міжнародними організаціями,
який вони і заповнили. З точки зору Ф.Баттела, вимоги нових
соціальних рухів матимуть перевагу, оскільки базуються на аргу8
ментації, яка має суспільний інтерес [140, 12 — 13].

Загалом же, як зауважують В.Виноградов і М.Головін, “термін
“нові” стосовно соціальних рухів має вельми умовний характер:
по8справжньому новими вони є лише як предмет наукових
досліджень” [18, 123]. Незважаючи на плюралізацію політичного
життя, у більшості країн зберігається традиційна лінія політичного
конфлікту, стосовно якої соціальні рухи виявляють певну спад8
коємність [170, 316].

Нові соціальні рухи стали самостійним предметом наукових
досліджень десь з початку 808х років. Важливим результатом на8
укової дискісії про НСР стало визначення поняття цих рухів. Під
впливом контркультурних і релігійних рухів американські соціоло8
ги схильні до більш загальних, абстрактних дефініцій поняття
соціальних рухів. І навпаки, європейські дослідники, не в останню
чергу під впливом політизованого характеру соціальних рухів на
теренах європейського континенту, тяжіють до більш предметного
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і конкретного визначення.
Так, на думку відомого американського соціолога Е.Гідденса,

визначення поняття соціального руху має бути достатньо широким,
враховуючи різноманітий характер цих рухів. Тому він пропонує
розглядати соціальний рух як “колективну спробу реалізувати за8
гальні інтереси або домогтися загальної мети шляхом колективної
дії поза рамками існуючих інституцій” [20, 584]. В свою чергу, Г.Блу8
мер розглядає соціальні рухи “як колективні підприємства, націлені
на встановлення нового устрою життя” [2, 193].

На підставі узагальнення підсумків вивчення соціальних рухів
західнонімецькі дослідники Ф.Нулльмайєр та Й.Рашке розгляда8
ють їх як мобілізуючий колективний актор, який, грунтуючись на
високій символічній інтеграції і незначній диференціації ролей,
ставить за мету шляхом зміни форм організації і дій впливати
відповідним чином на базові суспільні зміни [73, 15].

Загальнотеоретичні підходи до соціологічного вивчення соці8
альних рухів базуються на теорії соціальної дії, теорії колективної
поведінки Н.Смелзера, теорії самореферентних соціальних сис8
тем Н.Лумана, теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса та методі
“соціологічної інтервенції” А.Турена.

Найбільш поширене тлумачення поняття соціального руху
пов’язує його з поняттям соціальної участі і з соціальними змінами.
Колективна дія і соціальна боротьба пояснюються здатністю або
нездатністю політичної системи знаходити відповідь на соціальні
вимоги і проблеми. Соціальний рух і участь у політичній дії є си8
нонімами. Соціальні рухи протесту пояснюються розбіжностями
між демократичними цінностями, які стимулюють вимоги участі, та
їхнім інституційним утіленням, яке намагається його обмежити.
Кожного разу, коли ці розбіжності зростають або коли соціальні
групи надають перевагу цінностям, розвивається конфронтація з
владою і урядом. Більша міра політичної участі призводить до
більшої зацікавленості, а значить — до ще більшої поляризації і, го8
ловне, до більш високого рівня колективної свідомості меншин,
яка, в свою чергу, підвищує участь. У результаті послаблюється
урядова влада і, як наслідок, відбувається включення меншин у
політичну систему, яке починалось з утвердження певної “групової
свідомості”, пов’язаної з намаганням повніше влитися в систему
демократичних цінностей [173; 187].

В рамках цього підходу увагу наголошено на трьох головних
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соціально8політичних чинниках, які впливають на розвиток соці8
альних рухів. По8перше, це вагомість традиційної лінії політичного
конфлікту, передусім диспозиція політичних сил по лінії “праві —
ліві”. Чим більшою є значимість цієї лінії, тим менше існує можли8
востей для самостійного розвитку соціальних рухів. Якщо ж тра8
диційний класовий конфлікт регулюється здебільшого політични8
ми інституціями, тоді зростає ймовірність розвитку самостійних
соціальних рухів. По8друге, здатність держави керувати
конфліктом задля його владнання та, по8третє, рівень відкри8
тості/закритості суспільства для появи та наступної діяльності но8
вих політичних сил, що залежить від “інституціалізованих можли8
востей сприймання, висловлювання і представництва суспільних
інтересів” [18, 125]. Тобто цей рівень визначається існуючою
партійною системою, виборчою системою, рівнем централізації
державного управління, наявністю політичних об’єднань і не в ос8
танню чергу залежить від політичної культури громадян певної
країни. Наявність у суспільстві протиріч між урбанізованими та аг8
рарними територіями, метрополією та провінцією може стимулюва8
ти формування соціальних рухів. Чим меншою є традиційна політич8
на поляризація суспільства і сильнішою практика соціальної держа8
ви, тим швидше соціальні рухи вироблять власну динаміку розвитку.
Якщо ж цей чинник існує одночасно із закритим типом суспільства,
тоді рухи можуть набувати яскраво вираженого характеру са8
мостійної опозиції [170, 316].

Слід зауважити, що сам факт існування соціального руху є не8
достатнім для досягнення поставленої ним мети. Проблема поля8
гає в тому, що, з одного боку, без доступу до політичної системи і
впливу на процес прийняття рішень соціальний рух приречений на
невдачу, а з іншого боку, відкритий доступ до політичної системи
підриває власне самостійність руху. Тому успіх соціального руху
виникає тоді, коли в результаті його активності (діяльності) відбу8
вається доступ нових соціальних груп до процесу розробки та ре8
алізації політичних рішень, змінюється форма політики або
здійснюються відповідні суспільні реформи.

Якщо говорити про Україну, то тут соціальні рухи формувались
за умов нездатності політичних інституцій соціалістичної доби до
сприймання самостійної політичної активності, що створило спри8
ятливі умови для самостійного розвитку цих рухів1. Проте виник8
нення нових політичних інституцій дозволило інтегрувати лідерів
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соціальних рухів у нові органи влади і, як наслідок, зазначені рухи
втратили власну політичну динаміку.

У річищі цього підходу дослідників цікавлять ті ознаки та особ8
ливості соціальних рухів, які характеризують їх як нового учасника
політичного життя. Дослідники вказують насамперед на такі озна8
ки [18, 122]:

— постійна мобілізація учасників — пов’язана з низьким рів8
нем формального характеру соціальних рухів і пов’язаними з цим
небезпекою зникнення руху та необхідністю постійного пошуку но8
вих учасників;

— певна часова безперервність руху — може сягати проміжку
часу у кілька років або й більше, що дозволяє відрізнити соціальні
рухи від масовидних епізодичних соціальних протестів (мітингів,
демонстрацій);

— малий розподіл ролей між учасниками, керівниками, про8
стими членами руху і прихильниками — дозволяє відокремити
соціальні рухи від партій з бюрократичним апаратом управління,
хоча і в рухах існує певний розподіл ролей і, відповідно, структура
влади;

— спрямованість на фундаментальні суспільні зміни — дозво8
ляє відрізняти соціальні рухи від субкультурних явищ, які мають усі
інші зазначені ознаки рухів.

Цей підхід до соціальної боротьби як до вимоги політичної
участі, пов’язаної з процесом інституціалізації і демократизації,
набув широкого поширення. Проте за такого підходу соціальні ру8
хи визначаються у поняттях політичних, оскільки вони здатні
політично тиснути і висловлювати інституційно не закріплені вимо8
ги. Тут не існує істотної розбіжності між соціальним рухом та гру8
пою тиску.

Таким чином, соціальні рухи завжди інструментальні, оскільки
цілі дії тотожні участі і, відповідно, задані заздалегідь. Соціологія
вивчає стратегії, обставини і можливості дії, тобто політичне кон8
струювання колективної дії. Аналіз зосереджений головним чином
на формуванні дії, тобто на процесі мобілізації, а також на стратегії

1Згідно з реєстрацією у державних відділеннях юстиції, станом на 2000
рік в Україні діяло понад 20 тисяч неурядових організацій та благодійних
фондів, які і складають ядро соціальних рухів нашого суспільства. Більша
частина з цих організацій проводить інформування населення щодо со8
ціальних проблем і можливих шляхів їх розв’язання [26].
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соціальних рухів — тією мірою, якою для зазначених цілей визна8
чальними моментами виявляються обрані засоби і їх організація
[190].

На противагу цьому підходові до соціальної боротьби була ство8
рена соціологія дії, мета якої полягає у виявленні соціальних відно8
син та соціальних акторів у феноменах адаптаційної поведінки або
колективних мобілізацій. Соціологія дії розробляє альтернативну
концепцію соціальних рухів і постіндустріального суспільства в по8
няттях класового конфлікту. В рамках цього підходу соціальні рухи
розглядають у центрі різних типів суспільств і пояснюють власне
соціальним конфліктом. Іншими словами, поняття конфлікту
політичного і конфлікту соціального не тотожні. Соціальний конфлікт
автономний і має власну логіку. У цьому випадку демократична
політика визначається не політичною участю, а представництвом
соціальних акторів. Ален Турен зауважує: “Демократія повинна ото8
тожнюватися насамперед з представництвом. Але воно має два ас8
пекти, тобто передбачає існування не тільки представницьких інсти8
туцій, але й репрезентованих соціальних акторів, які були б визна8
чені, організовані і здатні до дії ще до отримання будь8якого політич8
ного представництва” [60, 62].

Організація суспільства є наслідком класового конфлікту і
соціальних рухів, а не класовий конфлікт і соціальні рухи — наслідком
розладу організації суспільства. Ален Турен зауважує: “Культурні
цінності — ставка в соціальному конфлікті, і його результатом є част8
кова інституціалізація норм, які, в свою чергу, втілюються у формах
соціальної організації. Суспільство — це ієрархічна сукупність систе8
ми дій, тобто соціальних відносин між акторами, інтереси яких проти8
лежні, але які належать до одного соціального поля, отже, поділяють
певні культурні орієнтації” [60, 64].

Соціальний рух належить до певного соцієтального типу і мо8
же бути ототожнений з особливою соціальною поведінкою. Ален
Турен пише: “Соціальний рух — це організована колективна по8
ведінка класових акторів, що борються зі своїми класовими про8
тивниками за соціальне управління історичністю у рамках конкрет8
ної спільноти. Я називаю боротьбою всі форми організованих
конфліктних дій, що використовуються колективним актором про8
ти свого противника за контроль над певним соціальним полем.
Соціальний рух — окремий, але найважливіший прояв боротьби”
[60, 64].
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Згідно з А.Туреном, соціальний рух є поєднанням трьох ком8
понентів [188]. Насамперед йдеться про боротьбу певного класо8
вого актора. Актор повинен бути здатним визначити себе в
конфлікті — це принцип ідентичності. Потім йдеться про боротьбу
з класовим противником, якого актор має визначити — це прин8
цип опозиційності. Нарешті, цей конфлікт повинен мати ставку, яку
актор повинен бути здатним визначити і яка утворює поле
конфлікту — це принцип тотальності.

Сучасним суспільствам, зазначає французький соціолог, прита8
манна історичність — світогляд, за яким знання соціальних процесів
використовують з метою зміни соціальних умов нашого існування.
Звідси наголошування уваги не стільки на умовах виникнення
соціальних рухів, скільки на завданнях та цілях, які перед ними сто8
ять. Тому перелічені компоненти соціального руху міцно пов’язані і
мають сенс лише у взаємозв’язку з принципом історичності. Тому
соціальні рухи слід розглядати у контексті соціальних зв’язків (“поля
дій”) між соціальними рухами та силами, проти яких вони спрямо8
вані. Переговорчий процес за участю обох сторін може призвести
до зміни обставин, можливо, навіть до об’єднання позицій учасників
переговорів. І в першому, і в другому випадках рух може або припи8
нити своє існування, або інституціалізуватися, перетворившись на
постійно діючу організацію.

Соціальні рухи, з точки зору А.Турена, ілюструють той високий
рівень суспільного визнання, який має нині феномен активізму у
досягненні мети. Сутність соціальних рухів, вважає французський
соціолог, важко зрозуміти з позиції ізольованих форм асоціації,
оскільки розвиток цих рухів відбувається у принциповому ан8
тагонізмі з іншими соціальними групами, насамперед з офіційни8
ми організаціями, а інколи також з іншими конкуруючими рухами.

З ім’ям Алена Турена пов’язане також виникнення методу
соціологічного втручання, який він розробив у 708х роках минулого
сторіччя [60, 66 — 70]. Цей метод базується на роботі груп втручан8
ня. Виходячи із своїх уявлень про певну соціальну проблему,
соціологи формують групи до 15 осіб, які стають безпосередніми
учасниками досліджуваної дії. Такі групи не є реальними, а форму8
ються спеціально для дослідження. Кожний учасник повністю
поінформований про характер роботи і зберігає повну свободу.

Природа дії є власним об’єктом методу соціологічного втру8
чання. У цьому випадку є важливим не те, наскільки певна дія
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підпадає під загальні принципи і цінності, а те, наскільки ця дія
здатна або не здатна враховувати сукупну логіку акторів або,
точніше, повсякденний досвід соціальних відносин у певному полі,
мотиви і цілі досліджуваних акторів. Вивчати природу дії означає
не приписувати їй якийсь глобальний зміст, але радше спробувати
знайти різні логіки цієї дії і рівень взаємопов’язаності цих дій. Не8
обхідно знати, якими шляхами певний актор переходить від по8
всякденного досвіду сукупних соціальних відносин до колективної
дії і до соціального руху.

Соціальна поведінка є щось інше, ніж відповідь на певну істо8
ричну ситуацію. Вона залучає до гри соціальних акторів, здатних
створювати власні значення, причому їхня дія повинна сприймати8
ся насамперед крізь призму соціальних відносин, в які вони вклю8
чені. Необхідно зрозуміти саме те, як актор будує свою дію у зв’яз8
ку з метою і тією ситуацією, в якій він знаходиться. По суті, не8
обхідно аналізувати саме цю структуру відносин, що і складає
власне об’єкт соціологічного втручання.

Головна відмінність теорії соціальних рухів Н.Смелзера від
підходу А.Турена полягає в тому, що американський соціолог
“інтерпретує соціальні рухи як “реакції” на ситуації, не допускаючи
можливості того, що члени цих рухів можуть організуватися спон8
танно для здійснення певних дій” [18, 586].

Виникнення будь8якої колективної дії, зокрема соціального ру8
ху, на думку Н.Смелзера, є можливим лише за певних умов, а саме:
структурної сприятливості, структурних напружень, розповсюдже8
ності узагальнених вірувань, чинників прискорення, організованої
групи та існуючого механізму соціального контролю.

Структурна сприятливість являє собою загальні соціально8
політичні чинники, які стимулюють або, навпаки, гальмують ство8
рення соціального руху. Зокрема, відсутність чіткої системи дер8
жавного регулювання на певних соціальних ділянках у демокра8
тичному суспільстві надає, а в тоталітарному не надає можливості
для залучення та мобілізації соціальних рухів.

Структурні напруження або протиріччя виникають внаслідок
конфлікту інтересів у суспільстві, тому соціальні рухи виникають
якраз у зв’язку з існуванням певного незадоволення наявним со8
ціальним устроєм. Як зауважує Н.Смелзер, незадоволення зумов8
лене двома причинами, а саме: “існують об’єктивні події та ситу8
ації, що впливають на частину населення, у якого є потенційна
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можливість зазнати примусової зміни способу життя” [86, 597] та
“формуються стандарти, за якими люди оцінюють події або ситу8
ації” [86, 597].

Такого роду події та ситуації і виконують функцію чинників при8
скорення для початку дій учасників соціального руху. Що ж до стан8
дартів, то їх правомірно розглядати як похідну певних культурних
цінностей або норм. Відтак незадоволення виникає як наслідок
невідповідності об’єктивних умов уявленням (узагальненим віру8
ванням) про них. Зрозуміло, що формування соціального руху як ок8
ремого випадку колективної соціальної взаємодії з необхідністю пе8
редбачає усвідомлення несправедливості існуючого положення,
його невідповідності нормам і цінностям суспільства.

Соціальний рух не може бути зведений до звичайної ризик8ре8
флексії, оскільки він формується під впливом певних ідеологій, які
висувають відповідний спосіб дій для розв’язання виниклих
соціальних протиріч. Ідеологія, за словами Н.Смелзера, “є
своєрідним містком між незадоволенням та дією. Вона надає зна8
чимості соціальній проблемі, визначає її і тих, хто несе за неї
відповідальність” [86, 598].

На окрему увагу заслуговує застереження Н.Смелзера щодо
артефакту незадоволення, який можуть спровокувати засоби ма8
сової інформації, фокусуючи суспільну увагу на проблемі, яка в
дійсності відсутня. Це свідчить як про потужність впливу на масову
свідомість, так і про особливу соціальну відповідальність ЗМІ у су8
часному суспільстві.

Поєднання перелічених чинників виникнення соціального руху
цілком ймовірно може призвести до стихійних, а відтак і малопрог8
нозованих соціальних дій, якщо не буде відповідної організованої
групи та її лідера, здатних мобілізувати соціальні ресурси існуючо8
го незадоволення на колективні дії.

Хоча в масовій свідомості соціальні рухи (як і політичні партії)
нерідко персоніфікують з єдиним лідером, в дійсності існує група
лідерів з відповідною ієрархією відносин. Навіть яскраво виражений
харизматичний лідер потребує підтримки найближчого оточення
(ядра активістів), які у підсумку і складають керівну групу, навколо
якої і гуртуються прихильники соціального руху. При цьому Н.Смел8
зер слушно зауважує, що не обов’язково на чолі всіх соціальних
рухів знаходиться сильна команда керівників8однодумців, оскільки
значна частина з цієї команди в свою чергу очолює кілька груп, кож8
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на з яких має власну структуру.
В процесі розвитку соціального руху Н.Смелзер виокремлює

чотири етапи, кожному з яких потрібен відповідний тип керівників.
На першому етапі, коли мають місце соціальні хвилювання, лідер
виконує функції агітатора. На другому етапі, під час загального
збудження учасників руху, виникає потреба у появі пророка, здат8
ного викликати ентузіазм та ідейно надихнути своїх прихильників.
На третьому етапі утворюється формальна організація, і лідер пе8
ретворюється на адміністратора, який виконує необхідну ор8
ганізаційну роботу з координації руху. І нарешті, на останній стадії
відбувається інституціалізація соціального руху, який очолює лідер
— політичний діяч, компетентний у сутності політичних питань, що
сприяє зміцненню руху та досягненню поставлених цілей [86, 599
— 600].

Чи здатна одна людина виконувати перелічені функції на різних
етапах розвитку соціального руху? Принципово це можливо, зазна8
чає Н.Смелзер, але в соціальній практиці частіше кожний етап має
свого лідера, що означає потенційну небезпеку виникнення
внутрішнього конфлікту. Погляди фундаторів руху можуть відрізня8
тися від поглядів тих, хто керує цим рухом у повсякденній соціальній
практиці, тобто організаторів. З точки зору Н.Смелзера, фундатор8
засновник зазвичай концентрує увагу на “первинних замислах і
цілях руху і вважає організатора зрадником. Проте останній часто
ставиться до нього як до безнадійного ідеаліста... Це сприяє
фракційності або розколу всередині руху” [86, 600].

Але навіть за відсутності конфліктів між лідерами на характер
формування соціального руху, згідно з Н.Смелзером, значним чи8
ном впливає процес соціального контролю, а саме рівень втручання
правлячої еліти в згадані структурні чинники та протиріччя. Зокре8
ма, жорстка регламентація суспільного життя з боку державних
структур фактично унеможливлює розвиток соціальних рухів.

Успіх соціальних рухів залежить не тільки від лідерів, але й від
їхніх послідовників. Виникає слушне запитання: який тип людей
схильний до участі в рухах? Під впливом ірраціональної теорії
Е.Хоффер розглядав соціальні рухи як прояв особистого незадово8
лення, оскільки їхніми учасниками є переважно невдахи, які втрати8
ли життєві орієнтири: “Підлеглість лідеру зумовлена не намаганням
досягнення кінцевої мети, а бажанням виконати його вказівки. Лю8
дям не так важливо, куди їх ведуть” [162, 116].
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Така точка зору на природу участі в соціальних рухах пізніше бу8
ла переглянута. Соціальні дослідники висловили припущення, що
колективні інтереси є більш важливими, ніж особисті цілі. Це припу8
щення стало засадовим для теорії мобілізації ресурсів, згідно з
якою соціальні рухи відрізняються залежно від способів викорис8
тання ресурсів, якими розпоряджаються лідери [158]. Одним з та8
ких ресурсів є високий рівень централізації влади. Якщо рух може
залучити потужні організаційні ресурси, тоді, на думку В.Гемсона,
підвищується його готовність до дій. До ресурсів належать фінан8
сові кошти, віддані прихильники, а також інші організації, потенційно
здатні приєднатися до руху або надати йому допомогу. Оскільки ор8
ганізація вкрай важлива для будь8якого руху, то попередньо ор8
ганізовані групи можуть стати його головними ресурсами; за їх
відсутності соціальний рух має створювати свою власну ор8
ганізаційну базу.

Згідно з Е.Обершаллом, “швидка мобілізація неможлива, як8
що організація утворюється з роз’єднаних та самотніх людей. Во8
на можлива лише в результаті залучення об’єднань людей, які вже
добре організовані і готові діяти спільно” [173, 125]. Таким чином,
рух стає сильнішим і усталенішим, якщо створює потужну ор8
ганізацію, утворену з груп, які вже мають чітку структуру. Політич8
но активні та пристосовані до боротьби люди є більш цінним ре8
сурсом, ніж самотні невдахи. Наголос на ресурси політичного про8
тесту, який пояснює колективну поведінку, протистоїть
ірраціональному підходові.

Соціальним дослідникам доволі складно виявити ту межу, після
якої соціальні рухи перетворюються на формальні організації,
оскільки потужні, організаційно налагоджені рухи зазвичай набува8
ють бюрократичних рис. Відтак соціальні рухи можуть поступово
трансформуватися у формальні організації, а інколи і останні можуть
перетворитися на соціальні рухи (наприклад, у випадку заборони
певної політичної партії, яка перейшла до підпільної діяльності). Та8
кож не так просто відрізнити суспільні рухи від груп за інтересами —
асоціацій, організованих, як правило, для лобіювання в органах дер8
жавної влади інтересів певних груп.

Різноманітність соціальних рухів у сучасному суспільстві зу8
мовлює відповідним чином різноманітні підходи до їх класифікації.
Одним з перших найбільш точну і повну класифікацію соціальних
рухів розробив в середині 608х років минулого сторіччя Д.Еберл,
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який виокремив чотири типи рухів [131, 584 — 585]:
1. Рухи трансформації, які мають на меті кардинальні зміни у

суспільстві (революційні та деякі радикальні релігійні рухи).
2. Рухи за реформи (реформістські рухи) — їхні домагання об8

межуються зміною лише окремих аспектів існуючого соціального
порядку.

3. Рухи за перевиховання, які намагаються захистити людей
від антисоціального, з їхньої точки зору, способу життя (більшість
релігійних рухів).

4. Рухи альтерації, які орієнтуються на окремі зміни в житті
індивідуумів (відоме американське Товариство Анонімних Алкого8
ликів).

Неважко помітити, що перші два типи рухів орієнтуються на
зміни у житті всього суспільства, натомість два останніх ставлять
собі за мету зміни у звичках та поглядах окремих індивідуумів.
Іншими словами, типи рухів відрізняються соціальним масштабом
своїх намірів. Проте достатню умовність такого розподілу
засвідчує екологічний рух, який по суті ставить за мету як еко8
логізацію життєдіяльності суспільства на макрорівні соціальних
інституцій, так і екологізацію повсякденної соціальної практики ок8
ремого індивідуума.

Г.Блумер подає свою версію класифікації соціальних рухів і ви8
окремлює загальні, специфічні та експресивні соціальні рухи [2,
193 — 211].

Під загальними соціальними рухами він розуміє робітничий,
молодіжний, жіночий та антивоєнний рухи, які ставлять на меті
послідовні і всеохопні зміни людських цінностей. Г.Блумер називає
такі зміни “культурними течіями”, які символізують окремі загальні
зрушення у людському мисленні, в особливості “по лінії тих уяв8
лень, які вони мають про самих себе, а також про свої права і
привілеї” [2, 194]. За певний проміжок часу значна кількість людей
може розвивати на підставі своїх бажань та сподівань будь8яку но8
ву точку зору на свої права. Згідно з Г.Блумером, це призводить до
виникнення певного нового набору цінностей, які впливають на
уявлення людей про спосіб власного життя. Окремим прикладом
таких змін може бути дедалі більша цінність здоров’я.

Загальні соціальні рухи, зауважує Г.Блумер, набувають “фор8
ми намацування і некоординованих спроб” [2, 194]. Цей тип со8
ціальних рухів є неорганізованим, не має ні усталеного керівницт8
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ва, ні чітко фіксованого членського складу і, як наслідок, характе8
ризується низьким рівнем керованості та контролю. 

Загальні соціальні рухи утворюють фундамент, на якому вини8
кають специфічні соціальні рухи, які, згідно з Г.Блумером, є “крис8
талізацією значної частки мотивацій незадоволеності, надії і ба8
жання, пробуджених загальним соціальним рухом, і зосереджен8
ням цієї мотивації на будь8якій специфічній меті” [2, 195]. При8
клади — рух за скасування рабства, реформістські та революційні
рухи.

На шляху до досягнення поставленої мети специфічні со8
ціальні рухи зміцнюють свою організаційну структуру, визнають і
сприймають своє керівництво та розвивають певний членський
склад, який Г.Блумер характеризує як “ми8свідомість”. Згідно з
Г.Блумером, зазначені рухи утворюють своєрідне суспільство, яке
формує деякий домінуючий набір традицій і цінностей. Члени цьо8
го суспільства пов’язані між собою тісними неформальними зв’яз8
ками, а механізми його розвитку можуть бути зведені до агітації,
розвитку корпоративного духу, моралі, формування ідеології і роз8
витку тактики поточної діяльності.

Г.Блумер звертає окрему увагу на важливість корпоративного
духу, під яким він розуміє “процес організації емоцій в інтересах ру8
ху” [2, 199]. Підгрунтя корпоративності складає стан контакту, а сам
цей дух є відчуття співприналежності і солідарності індивідуумів од8
ного з одним задля досягнення певної загальної мети.

Характерною рисою експресивних рухів є відсутність нама8
гання змінити інституції соціального устрою та їх реальний зміст.
Зазначені рухи “розряджаються на певному різновиді експресив8
ної поведінки, яка, проте, мірою своєї кристалізації може глибоко
впливати на індивідуальності людей і на характер соціального уст8
рою” [2, 207]. Приклади — релігійні рухи і мода.

І нарешті, Г.Блумер виокремив також рухи відродження та
націоналістичні рухи з огляду на їхній своєрідний змішаний харак8
тер. Учасники цих рухів ідеалізують минуле, шанують його і нама8
гаються облаштувати сучасне життя в традиціях минулого. З точки
зору Г.Блумера, такі рухи пояснюються як відгуки на ситуацію фру8
страції, коли люди відчувають втрату самоповаги.

З точки зору Н.Смелзера [86, 596], класифікація соціальних
рухів має грунтуватися на підставі: характеру змін, що їх соціальні
рухи ставлять собі на меті (антивоєнні рухи); кола інтересів членів



41

цих рухів (релігійні, політичні, расові тощо); співвідношення між
цілями соціальних рухів та існуючим станом речей у суспільстві
(групи прихильників використання атомної енергії у мирних цілях
намагаються жити за умов статус8кво, і навпаки, противники будь8
якого використання атомної енергії тяжіють до змін).

Для визначення соціальної спрямованості та завдань, які сто8
ять перед певними соціальними рухами, дослідники характеризу8
ють їх як “радикальні”, “прогресивні”, “ліберальні”, “праві” або
“ліві”. Головне питання полягає в тому, на яких соціально8політич8
них позиціях знаходиться сам дослідник, оскільки зазначені харак8
теристики значною мірою залежать від їх ідеологічної інтерпре8
тації. Типовим прикладом може бути визначення прогресивності
конкретного соціального руху.

В рамках політологічного підходу соціальний рух класифікують
як за тематикою (екологічний, жіночій, правозахисний тощо), так і
відповідно до політичної спрямованості (демократичний, фа8
шистський) або за рівнем політичного радикалізму.

Загалом же можна погодитись з Н.Смелзером у тому, що
“жодну систему класифікацій соціальних рухів не можна вважати
непорушною. Соціологи вивчають численні аспекти соціальних
рухів, і вибір системи класифікації почасти залежить від того, який
аспект вони мають намір досліджувати” [86, 597].

Життєвий цикл соціальних рухів починається із зародження
рухів у період соціальних хвилювань, продовжується на стадії за8
гальної соціальної активності і закінчується переходом до фор8
мальної організації та інституціалізацією, коли рух втрачає почат8
ковий масштаб і перетворюється на повсякденну рутину. Проте не
всі соціальні рухи підлягають інституціалізації, що залежить почас8
ти від ставлення до них з боку безпосередніх учасників. У свою
чергу, на характер їхнього ставлення впливає те, наскільки цілі ру8
ху відповідають їхнім власним цінностям, а також наскільки цей рух
схвалює або засуджує громадська думка.

Реакція широких верств населення вирішальним чином впли8
ває на успіх або невдачу соціального руху. Якщо громадська думка
сприймає рух як справжній соціальний протест, шанси його
підтримки підвищуються і, навпаки, зменшуються у випадку, якщо
масова свідомість сприймає його учасників як групу порушників
порядку. Поруч з цим, на думку Н.Смелзера, толерантне або навіть
схвальне ставлення до руху з боку представників влади може
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сприяти його зникненню. Він вважає, що опозиція з боку влади
певним чином необхідна для підтримання зарядженості на бороть8
бу учасників руху, щоправда, одразу ж додає: “надмірно жорстка
протидія влади може знищити рух або відтіснити його в підпілля”
[86, 603].

Якщо загальне визнання або подавлення руху з боку влади
призводить до припинення його існування, то “м’який” тиск засто8
совується владою з метою послаблення та поступового згасання
соціального руху. Проте в дійсності, зауважує Н.Смелзер, такі
заходи влади “можуть сприяти радикальній зміні соціального руху,
оновленню його енергії і перетворенню руху на більш небезпечну
загрозу для влади” [86, 603].

Таким чином, на появу та наступний розвиток соціальних рухів
впливають різноманітні чинники суспільного життя, між якими мо8
же відбуватись складна взаємодія. Відтак упродовж свого існуван8
ня соціальний рух може розвиватися у будь8якому з кількох на8
прямків від оновлення до повної стагнації.

Феномен “зеленого” руху. Сучасний “зелений” рух як яви8
ще соціального життя міжнародної спільноти пройшов на своєму
шляху три стадії розвитку. На першій (природоохоронній) його
прихильники ставили за мету створення національних парків, за8
повідних територій незайманої людиною природи, здійснення за8
ходів щодо максимального збереження спадщини, яка виникла в
процесі природного розвитку землі. На другій (захисту середови8
ща) розроблялись активні заходи, які допомогали природі зберег8
ти її натуральні багатства ландшафту (гори, ліси, водні об’єкти). На
третій, власне екологічній, “зелений” рух постав як ініціатор фор8
мування активної екологічної політики, спрямованої на економічні,
соціальні та культурні зміни, необхідні для виживання людства і
збереження природи.

Суспільна стурбованість екологічними проблемами вперше
отримала значне поширення в США наприкінці XVIII сторіччя і на
початку XIX сторіччя як наслідок зростання рухів на захист приро8
ди у зв’язку з невпинною експлуатацією національних природних
ресурсів. Ці рухи включали, з одного боку, “утилітаристів”, які
відстоювали ідею раціонального використання природних ре8
сурсів (таких, як ліси) суто з метою безперебійного забезпечення
цими ресурсами, а з іншого — “консерваціоністів”, які боролися за
збереження заповідних природних територій як таких. Хоча ці два
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напрямки часто конфліктували, проте завдяки їхнім спільним зу8
силлям було прийнято законодавство, яке регламентувало ство8
рення національних парків та агентств (зокрема, виникла Лісова
служба США), а також були створені передумови для утворення
перших екологічних організацій — С’єрра Клабу (Sierra Club) та
Національного товариства Одубон (National Audubon Society).

С’єрра Клаб був утворений в 1892 році і наприкінці ХХ сторіччя
кількість його членів перевищувала півмільйона осіб. Загальноа8
мериканський статус організації не заважає клубу приділяти також
велику увагу акціям та взаємодії між своїми членами на локально8
му рівні. Клуб має 63 відділення з сотнями місцевих груп, організо8
ваних у сільській місцевості та містах і міських районах. Кожне з
цих відділень, крім видання інформаційних бюлетенів та регуляр8
ного проведення зборів, майже щоденно проводить різноманітні
екологічні заходи. Національне товариство Одубон існує з 1905
року і станом на 1996 рік об’єднувало у своїх лавах 570 тисяч осіб,
які брали участь у діяльності 518 відділень у великих та малих
містах по всій країні [178].

Зазначені організації та агентства продовжували існувати та
періодично нагадували про себе впродовж першої половини XX
сторіччя, проте загалом залишалися в тіні до 50 — 608х років, ко8
ли діяльність природоохоронних організацій (зокрема, С’єрра
Клабу) знов отримала широкий резонанс у зв’язку з їхньою бо8
ротьбою на захист знаменитих куточків природи, як наприклад,
Великого Каньйону Колорадо, якому загрожувало загачування
[185]. Поступово турботи захисників природи з8поміж консерва8
торів щодо стану природних територій змикалися з такими проб8
лемами, як забруднення пестицидами або забруднення повітря8
ного та водного середовищ, як і з проблемами, характерними для
урбанізованих територій. Нові екологічні проблеми мали більш
складне походження (часто були спричинені появою нових техно8
логій) і характеризувались сповільненою, багатоплановою, мало8
прогнозованою дією, наслідки якої в кінцевому результаті позна8
чаються на здоров’ї людини та інших живих організмів, а також на
добробуті суспільства. Загальне забруднення, втрата рекре8
аційних та естетичних ресурсів природних об’єктів і, нарешті,
надмірна експлуатація природного середовища загалом — ці
проблеми дедалі частіше розглядали як загрозу не тільки якості
навколишнього середовища, але також і якості життя людини.
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Наприкінці 19608х років рух консерваторів на захист природи
трансформувався в сучасний екологічний рух, оскільки традиційні
природоохоронні організації злилися з новими, більш уніфіковани8
ми багатопрофільними організаціями на зразок Ради по захисту
природних ресурсів та Фонду захисту навколишнього середови8
ща. Перехід від консерватизму до екологізму (інвайронме8
нталізму) ознаменувався святкуванням першого Дня Землі в 1970
році і знайшов відображення у зростанні екологічних проповідей,
які прийшли на зміну старим консервативним проповідям захис8
ників природи, а також у стрімкому зростанні екологічних ор8
ганізацій як локального, так і національного рівнів. Як повідомля8
лось, у першому святкуванні Дня Землі взяло участь 20 млн грома8
дян, що не тільки дало поштовх сучасним екологічним рухам, але і
створило значно більшу соціальну базу прихильників екологічних
цінностей, ніж у попередній період [146].

В цей же період власне і виникла назва “зелений” рух, яку за8
пропонував наш співвітчизник, журналіст Георгій Красовський,
якій емігрував у Францію, де з 1970 року видавав у Парижі газету
“Новий гуманізм”. На сторінках цього видання 5 червня 1971 року
в Міжнародний день захисту доокілля у статті “Операція “Хло8
рофіл” він виступив з пропозицією вважати зелений колір симво8
лом усього живого [8].

Екологічні соціологи одразу ж спробували знайти пояснення
феномена виникнення сучасних “зелених” рухів. Крім значної ролі,
яку відіграли в мобілізації суспільної підтримки консер8
ваціоністські організації (такі, як С’єрра Клаб), вони відзначили та8
кож такі чинники: зростання наукових знань з конкретних еко8
логічних проблем; інтенсивне висвітлення засобами масової
інформації різних прецедентів екологічних аварій; швидке зрос8
тання популярності відпочинку на природі і, як наслідок, збільшен8
ня безпосередніх контактів людей з доокіллям, якому загрожувало
забруднення; зростання у період після другої світової війни ма8
теріального добробуту більшості населення індустріально розви8
нених країн Заходу, яке стимулювало думки матеріально забезпе8
чених прошарків населення щодо якості життя; і нарешті, загальна
соціальна активність, пов’язана із соціальними рухами за грома8
дянські права, антивоєнний рух та рух за права студентів [147,
803].

У формуванні екологічної ідеології з початку занепаду соціал8
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демократичного суспільства спостерігались певні характерні тен8
денції, які Ф.Баттел визначає так: потреба у виконанні значного
переліку екологічних цілей оформилась у доступну для розуміння
форму; сприймання інструментально8наукової раціональності су8
часного світу шляхом трансформування наукових концепцій в
цінності або етичні вимоги; викликання тривоги (алармізм) з метою
драматизації того факту, що доокілля є головним суспільним бла8
гом [140, 15]. Ці тенденції проявились згодом у “популяційному
бомбізмі” Пауля Ерліха та Гаррет Хардін наприкінці 608х років,
“межі зростання” в середині 708х років та кампаніях на захист гло8
бального доокілля і зміни клімату, які пропагували впродовж ос8
танніх десяти років ХХ сторіччя.

Зменшення впливу класової політичної та матеріалістичної
ідеології та наступне виникнення суспільних рухів, які мали на меті
покращення якості життя, стали широким соціокультурним контек8
стом для розвитку екологічного руху.

Йдеться насамперед про перехід людства від стадії індуст8
ріального суспільства до постіндустріальної моделі суспільного
розвитку. Якщо індустріальне суспільство будувалось навколо
конфлікту в промисловості і в організації праці, то постіндустріаль8
не суспільство будується на конфлікті, що стосується мети вироб8
ництва і культури. Конфлікти стосуються управління суспільними
потребами, спрямованості споживання, ставлення до навколиш8
нього природного середовища. На думку багатьох дослідників,
постіндустріальне суспільство не може визначатися як
суспільство з більш високим рівнем інтеграції та участі і тому його
доцільно розглядати як суспільство з більш високим рівнем істо8
ричності і, відповідно, соціальних рухів.

Поширення екологічного руху в індустріально розвинених
країнах Заходу стало суспільною рефлексією на загострення еко8
логічних проблем, під впливом яких у ціннісних орієнтаціях відбу8
лись зміни, названі Р.Інглехартом “культурним зрушенням від ма8
теріалізму до постматеріалізму”. Йдеться про два “ідеальні” типи
ціннісних орієнтацій, які знаходять своє відображення у протилеж8
них системах пріоритетів: індивідуальних життєвих цінностях та/або
суспільних цілях, що розглядаються як першочергові.

Відповідно до цієї типологізації матеріалісти насамперед пік8
луються про забезпечення економічного розвитку своєї країни,
про безпеку власної сім’ї і держави, збереження матеріального
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добробуту. На першому плані для них є завдання виживання: за8
безпечення фізичного існування людини, підтримка високого тем8
пу економічного зростання, тобто першочерговими є рівень жит8
тя, закон і порядок. Що ж до постматеріалістів, то вони, навпаки,
наголошують на вагомості цілей, які не мають безпосереднього
матеріального відбиття. Вони підтримують пріоритет забезпечен8
ня умов для самовираження і самовизначення людини як особис8
тості, як збереження свободи слова та захисту навколишнього
природного середовища [82, 234].

Таким чином, прихильниками екологічних цінностей є насам8
перед постматеріалісти, які високо цінують якість життя на проти8
вагу матеріалістам, які надають перевагу високим стандартам
рівня життя. Як підкреслює Р.Інглехарт, “постматеріалісти не є не8
матеріалістами, а тим більше антиматеріалістами. Термін “пост8
матеріаліст” вказує на групу цілей після того, як люди досягли ма8
теріальної безпеки, і тому, що вони її досягли” [163, 16]. 

Згідно з Р.Інглехартом, “поява постматеріалізму в суспільстві
відображає.. зміну пріоритетів: економічній та фізичній безпеці
постматеріалісти надають зовсім не негативну цінність — вони, як
кожний, оцінюють її позитивно; але, на відміну від матеріалістів,
вони ще вищого пріоритету надають самовираженню і якості жит8
тя” [163, 16].

Варто зауважити, що сучасні дослідники тлумачать якість жит8
тя як здатність людини до задоволення таких засадових прав, як
право на здоров’я, на забезпечення безпеки у широкому розумінні
цього слова, тобто розглядають власне якість задоволення віталь8
них, соціальних і духовних потреб людини. Відповідно оцінка
фізичного середовища замешкання здійснюється з позицій забез8
печення цим середовищем певних умов способу життя людей [52,
124].

В сучасному суспільстві стає помітним інтегративне розуміння
людиною якості свого життя як сукупності характеристик усього
навколишнього природного середовища. Сприятливе середови8
ще, з точки особистого сприймання, передбачає створення пере8
думов для повноцінного здорового життя. Серед потреб духовно8
го характеру виокремлюють потреби спілкування з природою,
значимість якого визначається близькістю розташування та
рівнем доступності рекреаційних ресурсів об’єктів первинної при8
роди для урбанізованого населення.
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Слід зауважити, що правомірність наведених висновків Р.Інгле8
харта має рацію передусім для індустріально розвинених країн За8
ходу. У випадку з Україною, яка є окремим прикладом суспільства
соціогенних ризиків доби трансформації, екологізація свідомості є
не стільки проблемою формування постматеріальних цінностей,
скільки детермінована гостротою забезпечення екологічної безпе8
ки повсякденного життя за умов соціальної аномії1.

Для пояснення зростання чисельності постматеріалістів у
суспільстві Р.Інглехарт висуває гіпотези дефіциту та соціалізації.

Перша з цих гіпотез грунтується на ціннісній значимості відсут8
нього. Особистісні пріоритети відображають соціоекономічне сере8
довище індивідуума, тому люди “схильні вважати, що їм у першу чер8
гу потрібно саме те, чого не вистачає на всіх” [163, 22]. В сучасних
індустріально розвинених країнах, де не існує дефіциту матеріальних
благ та послуг і більшість населення не відчуває злиднів повоєнного
часу та періоду економічної депресії, люди починають мислити про
задоволення людських потреб більш високого порядку, таких, як по8
треба в самоповазі, спілкуванні, в задоволенні інтелектуальних та ес8
тетичних потреб, які в сукупності і охоплюють поняття “постма8
теріальні цінності”. Визнається самоцінність природних та рекре8
аційних ресурсів навколишнього природного середовища, які мають
для людини не тільки вітальне, але також і естетичне значення. За8
значені цінності суб’єктивно сприймаються як відчуття безпеки та га8
рантованого виживання.

Друга гіпотеза будується на тому твердженні, що у базових
цінностях індивідуума в першу чергу відображаються підсумки йо8
го виховання в сім’ї, умови його початкової соціалізації. Гіпотезою
соціалізації Р.Інглехарт намагається пояснити часовий проміжок
між пануючими в суспільстві ціннісними орієнтаціями та соціаль8
но8економічними досягненнями країни; зміни в ієрархії пріори8
тетів із запізненням у часі стосовно прогресивних, позитивних
змін у соціально8економічній ситуації (зокрема, зростанні
життєвого рівня більшості громадян).

Таким чином, на думку Р.Інглехарта, постматеріальні цінності
мають поширюватися серед населення відповідно до економічних
досягнень та довготривалості періоду економічного піднесення
держави.

1Цим терміном позначають стан суспільства, за якого настають дезінтег8
рація і розпад системи норм, які гарантують суспільний порядок.
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Для предмета дослідження цієї книги поєднання зазначених
положень дозволяє, з урахуванням наведеного застереження,
сформулювати гіпотези щодо балансу матеріалістичних та пост8
матеріалістичних цінностей в українському суспільстві. Так, гіпоте8
за дефіциту дозволяє висловити припущення про малопоши8
реність постматеріальних цінностей в сучасному українському
суспільстві внаслідок низького рівня добробуту значної частини
працездатного населення країни. Врахування гіпотези соціалізації
дозволяє внести певні коригування щодо місця і ролі екологічних
цінностей за умов тривалої соціально8економічної стагнації пост8
тоталітарного суспільства.

Для коректного аналізу екологічного руху в Україні слід визна8
ти той факт, що генеза виникнення “зеленого” руху в пострадянсь8
кому геополітичному просторі суттєво відрізняється від його роз8
витку в сучасному західному суспільстві.

У зв’язку з цим відомий російський екосоціолог О.Яницький
зауважує: “За умов посттоталітарного суспільства екологічна
стурбованість населення, його висока концентрація в місці виник8
нення екологічної небезпеки і навіть очевидна загроза його здо8
ров’ю і самому життю відіграють певну, але не вирішальну роль у
виникненні екологічних рухів. Коли спадкоємність з рухами мину8
лого перервана пануючим режимом, а захист природи був забо8
роненою темою публічного дискурсу, цей рух може виникнути ли8
ше у випадку наявності середовища, яке систематично відтворює
групи активістів” [127, 23 — 24].

Породжуючим середовищем для сучасного екологічного руху
України є насамперед система екологічного виховання, освіти та
навчання, яка дозволяє забезпечити активістів екологічного руху
відповідними необхідними знаннями, передати їм практичні на8
вички природоохоронної діяльності, тобто сприяє процесу
легітимізації екологічних цінностей попередніх генерацій.

В останні десятиріччя західні соціологи спостерігали істотні
зміни в природі екологічних рухів індустріально розвинених країн
Заходу. Національні екологічні організації, які складають ядро
“екологічного лобі”, не втратили свого впливу, проте їхні обмежені
можливості у досягненні ефективних результатів, а також поява
нових екологічних проблем, що виходять за межі їхньої тра8
диційної сфери діяльності, призвели до виникнення численних но8
вих екологічних організацій. Як наслідок, екологічний рух сьогодні



49

є значно більш багатогранним, ніж протистояння утилітаристів та
прихильників захисту природи в старі часи. Головна межа розділу
екологічних рухів проходить між національними організаціями та
дедалі більшою кількістю місцевих (локальних) екологічних мереж
рядових активістів, які, як правило, стурбовані конкретними еко8
логічними умовами проживання в своїх населених пунктах.

Особливо дійова форма активності місцевих екологічних ор8
ганізацій США виникла у відповідь на прояви екологічного расиз8
му — непропорційно широкого розміщення шкідливих вироб8
ництв у місцевостях проживання етнічних меншин. Результатом
стало організаційне оформлення руху “За екологічну справед8
ливість”, яку очолили кольорові американці [185]. Виникло також
багато інших специфічних екологічних груп, які відповідно до
прийнятої світової практики “кольорових” визначень розподіля8
ються дослідниками [120] за “багатокольоровою” гамою від “ко8
ричневих” до “сірих”.

На думку Г.Швебса [116], серед “зелених” більше всього
“сірих”. Їх кількість значно зростає під час передвиборчих кам8
паній, коли кандидати в політичні лідери дурять свій потенційний
електорат, використовуючи екопопулізм для “розкрутки” еко8
логічно непідготовленої аудиторії, спекулюючи крім того на
егоїстичних місцевих інтересах на шкоду глобальним. “Коричневі”
(екофашисти, “зелені” кхмери) захищають свої інтереси “особли8
вими” методами, включаючи екстремістські. До них належать ок8
ремі групи руху Грінпіс. “Романтики” (“салатні”) — головна доктри8
на полягає у максимальному збільшенні суми добробуту і змен8
шенні суми страждань на планеті. Суть цієї доктрини — будь8яка
живу істоту слід захищати незалежно від інтересів людини (това8
риства захисту хатніх тварин та інші аналогічні об’єднання). “Яск8
раво8зелені” прихильники “глибинної екології” уявляють Землю як
живу істоту, біосферу як єдиний істинний суб’єкт права, а людину роз8
глядають лише як негативний чинник сучасного розвитку. Порядок
пріоритетів: біосфера, все живе взагалі і на останньому місці людина.
“Соціальні екологісти” відрізняються намаганням перейти до “нової мо8
делі розвитку” цивілізації, яка сприймається як відмова від збільшення
споживання або, простіше, відмова від зростання задоволення потреб
людини.

Головні протиріччя з’являються в тлумаченні ролі людини та її
місця в природному середовищі. Соціальні екологісти вважають,
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що екологічні імперативи виходять з обов’язкової умови, згідно з
якою людина не має права полишати свою нішу в загальній будові
Природи. Це означає, що біологічна суть людини превалює над
соціальною, а місце людини і межі її діяльності зумовлені її стано8
вищем у трофічному ланцюгу1.

Один з головних законів природи — превалювання інтересів
виду над інтересами особини. Природу окрема особина і
відповідно людина цікавить остільки, оскільки остання виконує
свою біологічну роль — іжи і добрива в трофічному ланцюгу, круго8
оберті елементів, посередника в енергообміні і не більше. Якщо
природі не вигідне існування цілого виду, він повинен зникнути
шляхом природного відбору.

В індустріально розвинених країнах Заходу екологічні рухи ма8
ють структурну гнучкість і можуть набирати численних форм за8
лежно від ситуації. Зокрема, в окремих країнах Північної Європи та
Німеччині екологічна мобілізація сфокусована навколо доволі по8
тужних партій “зелених”. У США та в інших країнах, де дієздатні
політичні партії, крім головних конкуруючих, значною мірою не8
можливі, екологічні рухи набирають форми численних місцевих
організацій пересічних громадян, груп лобіювання та неурядових
організацій.

Що ж до нашої країни, то тут ми маємо особливий випадок.
Партія зелених України досягла значного політичного успіху на ви8
борах 1998 року до Верховної Ради і вперше отримала статус пар8
ламентської партії. Проте екологічний рух України фактично не
згуртувався навколо неї і, більш того, виникли доволі чіткі контури
політичного протистояння з іншими політичними силами за вплив
на екологічну спільноту.

Незалежно від конкретних історичних причин, поява і те8
перішня діяльність життєздатних екологічних рухів доводить той
факт, що екологічні питання залишаються на політичному порядку
денному у багатьох країнах. Незважаючи на деякі піднесення та
спади, якість навколишнього природного середовища, поряд з но8
вими проблемами, що постійно виникають, залишається
впродовж останніх десятиріч головним національним завданням
також для України.

1Трофічні ланцюги або ланцюги харчування — види рослин, тварин,
грибів і мікроорганізмів, пов’язані між собою відносинами типу “харчуван8
ня — споживач”.
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Екологічні рухи часто піддають гострій критиці за те, що вони
не здатні зупинити деградацію доокілля в конкретній країні (та і в
цілому світі). Проте якщо порівняти ці рухи з іншими суспільними
рухами, то можна стверджувати, що екологічний рух однозначно є
одним з найбільш впливових рухів кінця ХХ сторіччя, поруч з руха8
ми за права жінок, громадянські права та антивоєнним рухом, які
суттєво змінили контури життя сучасного людства.

Екологічні проблеми нині інституціалізуються у світовому
суспільстві не тільки у формі державних законів і організацій, але
також у формі екологічного виховання на рівні шкіл, середніх
спеціальних і вищих навчальних закладів, у вигляді появи в органах
масової інформації кореспондентів та оглядачів, які пишуть на еко8
логічні теми, а також у вигляді достатньо добре фінансованих та
інституціалізованих напрямків наукових екологічних досліджень в
індустріально розвинених країнах Заходу.

До цих проявів інституціалізації можна додати певні культурні
зміни, такі, як широке пояснення в суспільстві екологічних про8
блем, включаючи рекламу, повсюдне вторинне використання
відходів (рецикляції), а також поступове прийняття правил по8
ведінки споживача, який не завдає шкоди навколишньому сере8
довищу, нормативні заборони щодо завдання збитків якості
доокілля як з боку держави, так і з боку підприємств.

Сучасний міжнародний екологічний рух змушений мати спра8
ву зі ставленням екологічної політики до економічного зростання і
нагромадження капіталу. Головна причина невдачі концепції обме8
ження зростання як “зеленої” ідеології полягає в тому, що вона
становить загрозу для багатьох соціально8професійних груп,
ставлячи своєю метою зменшення темпів нагромадження капіталу
до нульової позначки.

Наслідки екологізації повсякденного життя людської спільно8
ти залежатимуть від того, наскільки екологічні проблеми
асоціюють з проблемами соціальної справедливості. Щоб витри8
мати випробування часом, екологічні рухи повинні бути пов’язані з
боротьбою за соціальну справедливість, що є особливо актуаль8
ним і для українського суспільства.

Довгострокова перспектива “позеленіння” нових соціальних
рухів у світі полягатиме у поєднанні їхніх сил із силами неоконсер8
вативної держави і корпоративної еліти. “Зелені” сили, за переко8
нанням Ф.Баттела, займатимуть ключові позиції у визначенні того,
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чи будуть нові форми соціального регулювання економіки посилю8
вати зростаючу нерівність останнього десятиріччя, чи ж вони при8
ведуть до утворення нових каналів для мобілізації вимог підлеглих
соціальних класів [140, 23 — 24].

1.3. Методика дослідження

Поняттєвий апарат дослідження окреслений назвою цієї книги
та її головними похідними. Насамперед це “екологічна неурядова
організація”, “соціальний актор” та “екологічна громадськість”.

Під “екологічною неурядовою організацією” автор розуміє
офіційно зареєстровану або не зареєстровану групу громадян або
інше громадське об’єднання, яке не функціює як офіційна держав8
на структура, не є прибутковою організацією і займається при8
наймні одним з таких різновидів діяльності:

— організація акцій екологічної спрямованості за участю насе8
лення;

— проведення громадської екологічної експертизи урядових,
приватних або виробничих проектів, реалізація яких може суттєво
вплинути на існуючий стан доокілля;

— лобіювання захисту навколишнього середовища, проектів
територій, що охороняються;

— розробка і здійснення програм екологічної освіти та
тренінгу;

— поширення принципів стійкого розвитку суспільства, який
передбачає збереження гармонії між людиною та природою;

— підтримка діючої мережі екологічних і громадських ор8
ганізацій.

ЕкоНУО складають головний потенціал екологізації політики
України та повсякденних соціальних практик, проте, і це слід вра8
ховувати, ці організації є силою неполітичною. Вони впливають на
політичний процес опосередковано. Чим більше таких організацій,
тим щільніша їхня мережа, тим інтенсивніші їхні контакти з міжна8
родною екологічною спільнотою, тим більше вони залучаються до
політичних процесів у ролі радників, консультантів окремих еко8
логічних проектів та програм, тим вищий шанс екологізації ук8
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раїнського суспільства загалом. Відтак екоНУО разом з іншими
неурядовими організаціями повинні впливати на державні струк8
тури, залишаючись, проте, самостійними.

Яким чином пов’язані між собою поняття екоНУО та еко8
логічного руху? Одразу ж зауважимо, що проста сума окремих
екоНУО не є екологічним рухом як різновидом такого суспільного
феномена, як “новий” соціальний рух. Для перетворення сукуп8
ності окремих, навіть потужних, екоНУО на екологічний рух
потрібен відповідний рівень соціальних зв’язків між цими ор8
ганізаціями, що дозволяє говорити про них як про екологічну
спільноту. Крім того, важливими є також відносини екологічного
руху з трьома базовими секторами суспільства: державними
структурами, сектором виробництва і бізнесу та громадськістю.

Екологічний рух є політичною силою, тому він повинен мати пев8
не “політичне обличчя”, яке залежить від його ідеології. Принципово
важливо, що ця ідеологія не зводиться лише до охорони доокілля.
Без соціальних вимог екологічний рух приречений на невдачу.

Особливістю екологічного руху в Україні є його тісний зв’язок з
інтелектуальним середовищем українського суспільства і його за8
лежність від особливої сфери наукового виробництва — вироб8
ництва та поширення в суспільстві екологічного знання.

Автор поділяє точку зору О.Яницького, згідно з якою еко8
логічний рух є “специфічним (сітьовим) соціальним організмом,
здатним стабільно відтворювати себе в часі і просторі” [127, 23].
Екологічний рух у цьому дослідженні розглянуто як головний ак8
тор1 соціальних відносин щодо екологічних інтересів у постто8
талітарному суспільстві.

Як актори можуть розглядатися не лише окремі
індивідууми, але й різні соціальні спільноти, будь8який
суб’єкт соціального життя, який знаходиться у стані
взаємодії [160, 159]. З точки зору Алена Турена, індивідууми
перетворюються на соціальних акторів, коли самовизнача8
ються на підставі притаманних їм культурних орієнтацій в
процесі власної діяльності. Розглядаючи соціологію як
соціологію дії, А.Турен розуміє під дією “поведінку актора,
яка керується культурними орієнтаціями і утверджується
всередині соціальних відносин, визначених нерівними мож8
ливостями контролю за цими культурними орієнтаціями”

1Від англ. “to act” — діяти.
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[188, 61]. На макрорівні дії акторів оформлені в рамках
соціальних рухів та громадянських ініціатив.

Як соціальний актор може також поставати і громадськість.
Згідно з Г.Блумером, термін “громадськість” використовують
стосовно групи людей, які: стикаються з певною проблемою; роз8
ходяться у думках щодо підходу до розв’язання цієї проблеми;
вступають у дискусію, присвячену цій проблемі [2, 185]. У цьому
значенні громадськість не ототожнюється із сукупністю людей, які
складають націю. Г.Блумер відносить громадськість до елемен8
тарних і спонтанних колективних угруповань, оскільки вона “вини8
кає не в результаті замислу, а як природний відгук на певну ситу8
ацію” [2, 186].

Таким чином, з урахуванням наведеного тлумачення та на
підставі тексту Оргуської Конвенції1 під екологічною громад8
ськістю розуміють окремих фізичних або юридичних осіб та їх
асоціацій, організацій і груп, які зацікавлені у прийнятті рішень з
екологічних питань та беруть посильну участь у постановці та
розв’язанні екологічних проблем.

Дослідження екологічного руху в Україні охоплює коло таких
головних завдань:

— визначення статусу екоНУО в екологічному русі України,
проблем і потреб цих організацій і перспектив їхнього розвитку;

— аналіз регіональної диференціації екологічного руху та її
можливого впливу на діяльність екоНУО;

— ідентифікація головних проблем, які стоять перед еко8
логічним рухом в Україні і які можуть бути адресовані національно8
му координаційному центрові (Новому Регіональному Екологічно8
му Центру);

— визначення головних методів і типів допомоги, які б ак8
тивізували екозахисну діяльність “зелених”.

З метою уникнення можливого викривлення (зміщення) ре8
зультатів, а також враховуючи особливість предмета та об’єкта

1Згідно із статтею 2, пункт 4, під “громадськістю” розуміється одна чи
більше фізична чи юридична особа, їх об'єднання, організації або групи,
які діють згідно з національним законодавством або практикою; а
відповідно до статті 2, пункт 5, “зацікавлена громадськість” означає гро8
мадськість, на яку справляє або може справляти вплив процес прийняття
рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, або яка має
зацікавленість у цьому процесі.
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дослідження, використовувалась стратегія триангуляції1 методів.
Як зауважує Е.Гідденс, використання кількох дослідницьких ме8
тодів (триангуляція) є способом отримання більш вірогідних
емпіричних даних порівняно з результатами, які отримують від ви8
користання якого8небудь одного окремого методу [20, 697].

Загалом виокремлюють чотири типи триангуляції, які надають
додаткові можливості для проведення процедури перевірки і об8
грунтованості аналізу [20, 308]. У цьому випадку використовува8
лась триангуляція статистичного і гуманітарного підходів при
дослідженні соціальної реальності.

Перший базується на тому, що індивіди як представники пев8
ної спільноти підлягають взаємозаміні, а їхні індивідуальні особли8
вості не становлять інтересу для дослідника. І навпаки, представ8
ники іншого підходу вважають, що індивідуум є неповторним, він
не прояв соціального, а вже сам по собі є соціальне явище.

Відповідно для збору первинної емпіричної інформації вико8
ристовувались окремі різновиди якісних та кількісних методів: ме8
тод включеного спостереження, метод глибинного інтерв’ю з ліде8
рами найбільш потужних екологічних організацій, метод опитуван8
ня малих груп, метод масового опитування.

Вказуючи на доцільність такої триангуляції методів, росій8
ський соціолог Г.Татарова зазначає: “В рамках емпіричної соціо8
логії розмежування кількісного та якісного підходів — історичний
факт, який завдає значної шкоди. Це свого роду “анахронізм на тілі
емпіричної соціології”. З точки зору методології аналізу даних
існує вічний закон переходу від якості до кількості, а потім від цієї
кількості перехід до “нової” якості” [104, 15 — 16].

Триангуляція джерел даних зводилась до порівняння і пе8
ревірки сталості інформації щодо якісних даних, отриманих у різ8
ний час і різними способами. Зокрема, порівнювались результати
включеного спостереження і результати глибинного інтерв’ю,
здійснювалась перехресна перевірка вербальної інформації за до8
помоги письмових джерел (включаючи офіційні та статистичні
дані), які можуть підтвердити або ні викладені респондентами фак8
ти, погляди і думки. Головне в цій процедурі полягало у виявленні
розбіжностей та зрозумінні причини їх існування.

Предметом триангуляції були джерела екологічної небезпеки
(оцінка екологічної ситуації), суб’єкт відповідальності за конкретні

1Від англ. “triangulation”.
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екологічні проблеми та їх розв’язання, характер соціальних
взаємовідносин між носіями екологічних інтересів.

З метою розв’язання зазначеного комплексу завдань як цільо8
ві групи було обрано не тільки активістів “зеленого” руху, але й
представників республіканських та місцевих органів влади, які за
характером своїх обов’язків займаються питаннями охорони на8
вколишнього середовища. Участь в опитуваннях з конкретних еко8
логічних проблем представників трьох головних секторів
суспільства (держави, бізнесу та громадськості) дозволяла отри8
мати об’єктивну оцінку існуючих екологічних проблем та можливо8
стей їх розв’язання за участю “зелених”.

У цій монографії включене спостереження розглядалось та8
кож як певний різновид методу монографічного “аналізу випадку”
(case8study), детального, цілісного опису індивідуального випадку,
включеного у більш широкий соціальний і культурний контекст. Як
“випадок” розглядалися спільні засідання, консультативні наради
представників екоНУО та державних інституцій. На відміну від ма8
сових опитувань, зорієнтованих на збір даних про макроспільноту
(населення країни), методологія аналізу випадку не надає особли8
вого значення статистичній репрезентативності отриманих ре8
зультатів. Можливість узагальнення і перенесення висновків
дослідження у більш широкий контекст тут обгрунтовується через
“типовість” випадку, через можливість теоретичного пояснення
вибору певного об’єкта, місця і часу його вивчення [153, 19 — 20].

Для аналізу динаміки можливих змін, які відбулися в еко8
логічному русі України за останні п’ять років, використовувались
також результати національного опитування екологічних неурядо8
вих організацій України, проведеного в 1995 році. Це опитування
було здійснене в рамках міжнародного проекту “Новий Регіональ8
ний Екологічний Центр для країн, на які не розповсюджується ман8
дат Регіонального Екологічного Центру в Будапешті”. Нагадаємо,
що в результаті цього проекту вперше в Україні був зібраний
соціологічний матеріал про сучасний екологічний рух у країні,
співробітництво екологічних неурядових організацій з іншими
соціальними суб’єктами (урядовими структурами, місцевими ор8
ганами влади, населенням) у сфері природоохоронної діяльності
та загалом екологічної політики [98, 8 — 12].

Ставлення громадської думки до нагальної екологічної про8
блематики аналізувалось на емпіричному матеріалі двох загаль8
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нонаціональних моніторингових проектів “Українське суспільство
на межі ХХІ століття (соціальний портрет населення України)”1 та
СОЦИС8Омнібус2, здійснених упродовж 1994 — 2001 років. Типо8
вими характеристиками зазначених опитувань є такі ознаки:

— загальнонаціональний масштаб проведення;
— генеральну сукупність становить доросле населення Ук8

раїни (віком понад 16 років);
— достатня для репрезентативності отриманих результатів

кількість респондентів: 1200 (СОЦИС8Омнібус) та близько 1800
(“Українське суспільство”);

— багатощаблева вибірка з квотним відбором на кінцевій
стадії відбору;

— критерії репрезентативності: вік, стать, рівень освіти, тип
поселення та регіон проживання;

— допустима похибка вибірки не вище 3 відсотків;
— використання стандартизованих опитувальників. 
Головні джерела первинної соціологічної інформації, які вико8

ристані автором у ході роботи над цією книгою, наведені в додатку.

1Здійснюється Інститутом соціології НАН України, автори програми
доктор соціологічних наук Н.В.Паніна та доктор філософських наук Є.І.Го8
ловаха.

2Проводиться Центром соціальних і маркетингових досліджень СОЦИС,
м.Київ.
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

2.1. Головні етапи розвитку

Виникнення і розвиток екологічного руху в Україні відбувалися
за умов тоталітарного суспільства радянського зразка. В такому
суспільстві існував тотальний контроль за суспільним життям, про8
те навіть за таких умов існувала, хоча й мінімальна, можливість для
самоорганізації у вигляді осередків інтелектуального середовища.
Останні функціювали в рамках санкціонованих режимом інсти8
туційних структур. Зазначені середовища були “соціальним ме8
ханізмом передачі знань, етичних норм і організаційних форм інте8
лектуальної діяльності в часі, від генерації до генерації” [128, 28].

Відтак для розуміння генези екологічного руху в Україні як
соціального феномена доцільно розглянути соціально8еколо8
гічний простір суспільних рухів у тоталітарному суспільстві. З точ8
ки зору О.Яницького, такий простір є породжуючим середовищем,
під яким розуміється “легітимна і найчастіше державна ор8
ганізація... яка безпосередньо стимулює виникнення організацій8
носіїв соціального руху... формує їхню ідеологію і цілі й надає ре8
сурси” [128, 29]. У випадку екологічного руху радянського
суспільства відомий російський екосоціолог виокремлює чотири
базових типи таких середовищ [128, 29 — 32]:

— вищі навчальні заклади, передусім біологічні та природоз8
навчі факультети університетів, де породжуюче середовище
відрізнялось спільністю професійних інтересів студентів та викла8
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дачів, природним бажанням останніх передати молоді свої про8
фесійні знання та досвід; при цьому особливе значення мала
спадкоємність складу організацій8носіїв екологічного руху —
навіть після закінчення вузу його випускники намагалися створити
екологічні групи на місцях своєї подальшої професійної діяльності;

— наукові інститути, в особливості територіальні наукові
спільноти — Академмістечка, в яких вирішальне значення мав
соціально8екологічний чинник, або, за словами О.Яницького,
“концентрація і систематичне спілкування професіоналів8одно8
думців”;

— легітимні суспільні професійні організації, насамперед
творчі спілки, яким вдалось, попри намагання тоталітарного ра8
дянського режиму, уникнути цілковитого контролю своєї діяль8
ності з боку влади; тому не випадково, що виникнення потужного
екологічного руху в Україні пов’язане саме із Спілкою письмен8
ників України;

— профільні науково8популярні періодичні друковані видання,
де існували всі необхідні передумови для виникнення та діяльності
організацій екологічного спрямування, а саме стабільне функцію8
вання, санкціонована владою можливість займатись екологічними
проблемами, відносно широкий доступ до необхідної інформації,
достатньо численні зв’язки в різноманітних організаціях, прошар8
ках суспільства, а також зворотний зв’язок з читацькою ауди8
торією.

Перелічені породжуючі середовища екологічного руху від8
різнялися від суспільства загалом більш високим освітнім рівнем,
поінформованістю й професійною зацікавленістю щодо екологіч8
ної проблематики та мали відповідні ресурси.

Головною громадською природоохоронною організацією в Ук8
раїні в радянський період було Українське товариство охорони
природи (УТОП), створене в 1946 році як республіканська філія
Всесоюзного товариства охорони природи (ВТОП). Членами УТОП
в перші роки його існування були кращі представники української
інтелігенції з8поміж вчених, письменників, журналістів та кінемато8
графістів. Проте у часи політичного застою передова інтелігенція
була усунена і замінена на чиновників різних міністерств і
відомств.

Прийняті у 1972 році ЦК КПРС та Радою Міністрів СРСР доку8
менти про посилення охорони природи регламентували спрямо8
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ваність діяльності природоохоронних товариств у напрямку еко8
логічної освіти та виховання. УТОП не виступала у ролі породжую8
чого середовища для екологічного руху, що не заважало тогоча8
сним дієздатним екологічним групам використовувати Товариство
як “парасолькову” організацію. УТОП відігравало в цей період
радше роль віддушини для екофільної частини населення,
оскільки держава не дозволяла громадськості втручатися у
розв’язання скільки8небудь важливих питань суспільного життя.
Головними формами діяльності товариства були просвітницька
робота, боротьба з браконьєрством.

Владні структури самостійно, без участі населення делегува8
ли повноваження у сфері охорони доокілля. В період застою орга8
ни адміністративного й господарського управління фактично
підпорядковували громадські екологічні організації. Допомога ос8
таннім у зміцненні спеціалістами виявлялась у тому, що керівні ор8
гани товариств охорони природи комплектувалися з представ8
ників відомств, які експлуатують природу, що не практикувалось
навіть у 20 — 308ті роки.

У 1986 році з 15 членів Президії УТОП 14 були працівниками
міністерств та відомств. Аналогічна ситуація спостерігалась і в ре8
спубліканській Раді УТОП, де обмаль було відомих вчених8еко8
логів, письменників, журналістів, представників екологічної гро8
мадськості. Близько 90 відсотків складу Ради становили працівни8
ки державних природоохоронних міністерств, які несли значну
відповідальність за екологічні порушення. Водночас серед членів
Ради не було жодного представника молоді, хоча саме товариство
формально трималося більш ніж наполовину на студентах та шко8
лярах, які платили внески [44].

Формальний облік, примусовий характер сплати членських
внесків, а відтак і членства, дозволяв керівництву товариства
звітувати про наявність мільйонів членів ВТОП. Зрозуміло, реаль8
ними активістами була досить незначна кількість людей.

Саме відсутність форм, структурна та ідеологічна аморфність
організаційних структур УТОП “стали однією з причин байдужого
ставлення до них населення, викликали необхідність створення
нових за суттю і формою екологічних товариств… Нові нефор8
мально створені екоорганізації одразу зайняли опозиційне стано8
вище в політичній структурі, а в їхній діяльності переважали форми
протесту” [15, 270].
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На середину 808х років припадає розквіт руху Дружин охорони
природи, які діяли практично на всіх біологічних факультетах
університетів і педінститутів. За окремими підрахунками, на цей
час у вузах України діяли 40 — 45 таких Дружин [118, 7].

Студентські Дружини охорони природи не тільки намагалися
стояти на захисті природного доокілля, але й виконували важливе
завдання соціалізації молоді. Куратори цих Дружин займалися на8
вчанням дружинників навичок професійної роботи під час спосте8
режень, експедицій, а також соціальної технології внутрішньоор8
ганізаційного життя, навичок взаємодії з населенням та адміні8
стративними органами влади. Останній досвід означав не8
обхідність оволодіння не тільки мінімумом правових знань та про8
цедур взаємодії із соціальним середовищем, але й навичками са8
моконтролю в екстремальних ситуаціях соціальних конфліктів. На
відміну від ВТОП, участь у Дружинах давала відчуття особистого
вибору, а участь у конфліктах з владними структурами, здебільшо8
го місцевого рівня і, безперечно, у певних межах, гартувала мо8
лодь, дозволяла розглядати прородоохоронні проблеми з не
тільки вузьконаукових, але й суспільних позицій. Саме в цьому русі
почали свою діяльність чимало з лідерів сучасного екологічного
руху України.

Особливо важливим для розвитку екологічного руху в постто8
талітарній Україні було те, що членство в студентських дружинах охо8
рони природи та залученість до їхньої діяльності грунтувались на тих
цінностях, які пізніше будуть важливими для неформальних лідерів
екоНУО: самодіяльності як способу життя та повсякденного буття,
потреби в самореалізації, пов’язаної з бажанням бути корисним та
мати підтримку з боку подібних до себе, а також цінності самозбере8
ження, виживання людини як біологічної та соціальної істоти.

Крім того, завдяки процесу мультиплікації, створенню одно8
типних організацій у різних вузах країни студентські Дружини охо8
рони природи створили власну мережу, що значно збільшило їхні
ресурси та суспільну вагомість, дозволило перейти до спільних
дій, тобто створити соціальний рух екологічного спрямування.

Помітним явищем у природоохоронній активності населення у
доперебудовчий період була також робота в гуртках з дітьми
шкільного віку на станціях юних натуралістів і юних туристів. У цій
системі екологічне виховання пов’язувалось з освітою, нерідко
досить грунтовною. Незважаючи на труднощі періоду політичного
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застою, зазначені станції робили багато корисних реальних справ
у природоохоронній сфері. У 1988 році в Україні працювали 233
обласні, районні та міські станції юних натуралістів, діяли понад 32
тисячі гуртків юних натуралістів, якими було охоплено понад 600
тисяч гуртківців з8поміж учнівської молоді. Крім того, діяли понад
40 тисяч загонів голубих і зелених патрулів та постів боротьби з
ерозією грунтів, понад 8 тисяч учнівських виробничих бригад та
985 шкільних лісництв [117].

Юннати активно вивчали екологічну ситуацію в своїй місцевості
із залученням краєзнавчих матеріалів, допомагали професійним
екологам у проведенні дослідно8пошукових робіт, доглядали за при8
родними водними об’єктами, займалися лісопосадкою. Варто також
пригадати і систему організованного туризму (водного, гірського,
велосипедного, пішохідного). За умов тоталітарної форми правління
державою туризм був найменше заідеологізованою і політично
підконтрольною сферою, але водночас достатньо організованою і
мав дійсно масовий характер. Чимало освічених, соціально активних
громадян знаходили в туризмі можливість хоча б часткового відходу
від системи тотального контролю.

Таким чином, у доперебудовчий період і перші роки перебудо8
ви екологічні неурядові організації були роз’єднані, їхня діяльність
мотивувалась переважно цілями саморегуляції і самоорганізації.
Головним продуктом цієї стадії руху “зелених” були самі екоНУО,
їхня інфраструктура і лідери. Адміністративно8командна система
дозволяла існувати організаціям “зелених”, але не розглядала їх як
партнера і тим більше як альтернативу політичним структурам. У цей
же період створювались передумови для наступної стадії розвитку
екологічного руху, формувалась проекологічна громадська думка.

У період з другої половини 808х років до початку 908х років в
Україні мав місце бурхливий розвиток екологічного руху. Цей етап
розвитку правомірно назвати стадією масової мобілізації і кон8
солідації. У більшості міст України проходили екологічні мітинги
протесту, оскільки мітингування стало найбільш зручною формою
для артикулювання ідей. Соціологічний аналіз мітингу як форми
колективної соціальної дії дозволяє говорити про його деякі
функціональні характеристики, які сприяли змінам у ситуативному
контексті розвитку екологічного руху.

Мітинг був традиційною і санкціонованою формою спілкуван8
ня радянських людей, а в період послаблення традиційних
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ціннісних систем, політичної нестабільності та соціальної
роз’єднаності йому був притаманний помітний ідентифікаційний
потенціал. Мітинг виконував функцію соціальної інтеграції, задо8
вольняв потребу людини “бути частиною соціального цілого, у
спілкуванні з однодумцями, у зміцненні власних поглядів та уста8
новок” [128, 102]. Мітинг сприяв самоствердженню його учас8
ників, допомогав подолати відчуття суцільної залежності від
суспільної системи радянського зразка і тим самим став безпосе8
редньою передумовою для солідарних дій. Крім того, мітинг був
середовищем, яке породжувало харизматичних лідерів, а також
публічним соціальним простором прямого діалогу між “простими”
громадянами та владою, способом прямого громадянського кон8
тролю за її діями. І нарешті, мітинг був “комфортним середовищем
для міжособистих контактів, фактично — дискусійним клубом, де
важливим є сам контакт, а не результат” [128, 102].

Наприкінці 808х років екологічні вимоги стали невід’ємною част8
кою загальнодемократичного протесту. Масовою базою екологічно8
го руху стали громадські ініціативи. У багатьох областях республіки
виникли групи екологічного руху, які, як правило, сконцентрувалися
на розв’язанні актуальних екологічних проблем локального рівня.
Екологічний рух досить швидко і, головне, природно вкорінився в ма8
совому демократичному русі, чому сприяла низка причин.

Акції екологічного протесту були по суті першими акціями за8
гальнодемократичного протесту; екологічно зорієнтовані грома8
дянські ініціативи практикували подвійне членство: в окремій еко8
НУО і в місцевих і регіональних масових рухах демократичного
спрямування; в цих соціальних рухах екологічні активісти діяли і як
експерти, і як радники; лідери демократичного руху, усвідомлюю8
чи високий рейтинг “зелених” у масовій свідомості і екологічну
стурбованість населення в перші роки постчорнобильського
періоду, для досягнення своїх політичних цілей охоче виступали
під екологічними гаслами.

Відкрита боротьба новоутворених екоНУО проти пануючої іде8
ології та існуючої соціально8політичної системи значно стимулю8
вала усвідомлення широкими верствами населення важливості
захисту середовища їхнього безпосереднього замешкання.

Зокрема, населення, яке проживало поблизу атомних елект8
ростанцій, мало пересторогу щодо повторення чорнобильскої ка8
тастрофи і біля всіх українських АЕС розгорнулись широкі акції
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протесту. Під тиском громадськості республіканські владні струк8
тури почали переглядати програму атомної енергетики в Україні. В
результаті в 1990 році припинилось фінансування будівництва
атомної станції в Чигирині Черкаської області, атомних станцій
теплозабезпечення поблизу Харкова та Одеси.

В 1988 році виникла Кримська асоціація громадських еко8
логічних організацій “Екологія і світ” як суспільна рефлексія на
будівництво Кримської АЕС. Боротьба “зелених” Криму за активної
підтримки громадськості закінчилася перемогою — будівництво АЕС
на півострові було припинено. В ході антиядерних акцій асоціація
зібрала 350 тисяч підписів проти будівництва АЕС, організувала ба8
гатотисячні мітинги й пікети в містах Криму та безпосередньо на бу8
дівельному майданчику АЕС. Вчені з8поміж членів асоціації працюва8
ли в різних комісіях, експертних групах, виступали в пресі. Як ствер8
джують кримські соціологи, на той час за популярністю у населення
асоціація “Екологія і світ” займала одне з перших місць серед гро8
мадських рухів і політичних партій [55, 9].

Важливу роль на цьому етапі розвитку екологічного руху
відіграли українські письменники, які після чорнобильської катаст8
рофи активно взялися освоювати нову сферу діяльності — еко8
логічну публіцистику. Об’єктом критики була спочатку не система,
а спеціалісти8технократи, які планували нові греблі й канали. Ук8
раїнські письменники рішуче виступали проти планів перекидання
води з Дунаю в Дніпро і відгородження Дніпра від Чорного моря та
доводили, що природу треба не перетворювати, а охороняти, за8
хищати від перетворювачів “з дорогим проектом і потужним буль8
дозером” [62].

Переорієнтації критичної активності на систему сприяли пере8
дусім плани створеного після чорнобильської трагедії союзного
Міністерства атомної енергетики щодо подальшого будівництва в
Україні атомних реакторів. Зокрема, Міністерство мало намір роз8
ширити Чорнобильську та три інших АЕС і почати спорудження но8
вих, у тому числі в Криму та поблизу історичного Чигирина. На
думку О.Гончара, здійснюючи масштабні проекти, “конче не8
обхідно зважати на волю самого народу, вивчати думки корінних
жителів регіону” [63].

На початку січня 1988 року в “Літературній Україні” опублікова8
но листа групи відомих українських науковців, які виступали проти
планованого розширення Рівненської, Хмельницької та Південно8
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Української АЕС. Цей лист прозвучав на захист інтересів ук8
раїнського суспільства від союзної бюрократії, викликав численні
читацькі відгуки та дав поштовх до пробудження екологічної свідо8
мості населення республіки та формування громадського еко8
логічного руху [59, 66].

Наприкінці 808х років українські письменники виступили з
різким звинуваченням українського істеблішменту в екологічній
безвідповідальності, приховуванні від населення правди про чор8
нобильську катастрофу. Такі виступи, як зазначає В.Кулик, “поси8
лили “демократичний” (протирежимний) — на додачу до тери8
торіально8націоналістичного — вимір екологічної пропаганди”
[59, 67]. Усвідомлення потреби захисту своїх екологічних інтересів
сприяло швидкій політизації й радикалізації масової свідомості,
розвитку екоНУО, мітинговому єднанню творчої інтелігенції з ши8
рокими верствами населення.

В цей же період у результаті масової мобілізації об’єднались
екоНУО і місцеві рухи. Інтенсивно розпочався процес органі8
заційного об’єднання загальноукраїнського екологічного руху. По8
чав діяти двоєдиний механізм формування екологічної спільноти:
“концентрація — децентралізація”. Місцеві екологічні групи спри8
яли формуванню масового екологічного руху, який, в свою чергу,
як легітимна громадська організація сприяв формуванню і
легітимності нових екоНУО на місцях.

Влітку 1987 року в Києві утворюються перші дві екологічні групи
під назвою “Зелений світ”, а вже восени вони об’єдналися з кілько8
ма аналогічними групами з інших областей. Наприкінці того ж року
за активної підтримки відомого українського письменника та Голови
Українського комітету захисту миру О.Т.Гончара організаційно
оформлюється Українська екологічна асоціація “Зелений світ”, яка
на той час об’єднувала 27 членів [114, 1]. Відомий український
письменник Сергій Плачинда став першим головою асоціації1.

У січні 1988 року проводяться перші природозахисні акції на
острові Хортиця біля Запоріжжя та акції проти планів тодішнього

1Згідно з протоколом № 2 засідання ініціативної групи (Виконавчої ради)
Української екологічної асоціації “Зелений світ” від 3 січня 1988 року, в
ході попереднього обговорення було висунуто дві кандидатури на пост
голови асоціації — письменників С.П.Плачинди та Ю.М.Щербака. Ос8
танній зняв свою кандидатуру в зв'язку з тим, що очолював екологічну
комісію при Спілці письменників України.
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керівництва СРСР щодо будівництва нових хімічних підприємств
на території України. Навесні 1988 року в Києві відбулася перша
конференція УЕА “Зеленій світ”, яка започаткувала розробку стра8
тегії й тактики екологічного руху в Україні. Головна мета ор8
ганізації, як зазначалось в її Статуті, полягає у “залученні широких
верств громадськості до розв’язання екологічних проблем шля8
хом ідей виживання, демократії і гуманізму, сприяння забезпечен8
ню громадянам УРСР права на здорове середовище проживання,
яке є одним з невід’ємних прав людини” [92]. 

Впродовж 1988 року екологічний рух поширився по всій Україні.
У більшості міст країни діяли громадські ініціативи або організації,
діяльність яких була спрямована на розв’язання екологічних про8
блем. Учасники новоутворених громадських екологічних організацій
намагалися самотужки ставити й розв’язувати конкретні завдання
щодо охорони природного доокілля на локальному рівні. Акції еко8
логічного руху проходили за активної підтримки місцевого населен8
ня, оскільки більшість екологічних проблем безпосередньо
стосувалася умов їхнього повсякденного життя.

Крім суто природоохоронних організацій, в Україні в цей час
виникають також і організації більш широкої екологічної спрямова8
ності, які виступали за поширення та зміцнення екологічної культу8
ри, екологізацію життєдіяльності українського суспільства. Типо8
вими представниками цього напрямку були екологічна група “За
чистий Маріуполь”, “Товариство Лева” у Львові, громадське това8
риство “Рух” на Прикарпатті [1].

Як показав наступний перебіг подій, зростання уваги гро8
мадської думки до екологічної проблематики в другій половині 808
х років найімовірніше не стільки було результатом екологізації ма8
сової свідомості, скільки було викликано ситуативним збігом об8
ставин соціально8політичного життя: рефлексією українського
суспільства на чорнобильську катастрофу; загальнонародною
підтримкою ідеї національної незалежності, політичною новизною
ідеології “зелених” за умов початку виникнення багатопартійної
політичної системи.

Намагання екологічних груп з різних областей України скоор8
динувати свої дії привело в жовтні 1989 року до першого загально8
українського з’їзду УЕА “Зелений світ”. Офіційним політичним гас8
лом Асоціації стали слова “Виживання, Демократія, Гуманізм”. Де8
легатами Першого з’їзду були близько 600 представників з усіх
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областей України. На цьому з’їзді було вперше проголошено про
намір створення партії “зелених”. Як підкреслював обраний
з’їздом голова Асоціації Ю.М.Щербак, така партія потрібна для бо8
ротьби за прийняття на рівні парламенту життєво необхідних
політичних рішень, за якими стоять екологічні проблеми, за утвер8
дження екологічного мислення [35].

В грудні 1989 року “Зеленій світ” було зареєстровано Держ8
комітетом України з охорони природи як загальнонаціональну еко8
логічну організацію. З метою надання організації демократичного
іміджу в Статуті “Зеленого світу” зафіксували важливий принцип
асоціативної побудови організації — автономія місцевих еко8
логічних груп за наявності загального статуту і програми.

В цей період “Зелений світ” реально відображав стан еко8
логічного руху в Україні. Більшість екологічних груп, які виникли в
Україні, примкнули до “Зеленого світу”, оскільки членство в
Асоціації було досить спрощеним. Достатньо було подати заяву.
Реальність існування екологічної групи, наявність будь8якої діяль8
ності не перевірялись.

З такими організаційними підходами “Зелений світ” швидко
зростав, але не відрізнявся ні сталістю, ні ефективністю, ні навіть
чіткою екологічністю. На засіданнях Асоціації постійно обговорю8
вали найрізноманітніші питання — від суто екологічних до загаль8
нополітичних. Обговорювали практично всі політичні події: голо8
довку студентів, забастовки гірників, вибори тощо. Саме в “Зеле8
ному світі” була сформульована і на першому екологічному мітин8
гу в жовтні 1988 року проголошена необхідність створення широ8
кого громадського руху України — Народного Руху.

Екологічні проблеми обговорювали здебільшого без належно8
го аналізу, приймали рішучі резолюції, які в категоричній формі ви8
магали від органів влади кардинальних і негайних заходів щодо
покращення ситуації з охороною доокілля. Водночас не аналізу8
вали з належною увагою механізм реалізації таких перетворень,
реальність виконання висунутих вимог, можливість впливу
Асоціації на виконання цих резолюцій.

Помилкове розуміння ідеї загальності екологічного руху, а са8
ме відмова від необхідності відбору кандидатів на вступ в
Асоціацію, призвело до люмпенізації організації. Повна відкритість
засідань дозволила приходити на них всім бажаючим, що нерідко
призводило до розглядання найрізноманітніших питань. Про8
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фесійні екологи, стикаючись з фактами войовничого дилетантст8
ва, нетолерантності, політичної заангажованості деяких активістів
або з бесцільністю пустопорожніх дебатів, вимушені були відійти
від активної участі в такій організації.

Тим часом почався процес організаційного оформлення нових
політичних партій України і значна кількість суспільно активних
громадян стала їхньою соціальною базою. В жовтні 1990 року з яд8
ра найбільш політизованих членів “Зеленого світу” виникла Партія
зелених України (ПЗУ), яку очолив Юрій Щербак. 

При єдиних цілях партія та Асоціація продовжували функцію8
вати паралельно і намагались відрізнятися методами і формами
реалізації по суті ідентичних завдань. Якщо ПЗУ передбачала
своїм головним завданням діяльність у законодавчих органах вла8
ди всіх рівнів, намагаючись таким чином здійснювати політичний
лобізм у сфері екології, то УЕА “Зелений світ” ставила за мету
розв’язувати екологічні проблеми шляхом широкого впливу на
громадську думку, формування екологічної свідомості громадян.
Проте створення партії загалом не синхронізувалося з достатньо
чітким визначенням принципів розмежування сфер діяльності ПЗУ
і Асоціації “Зелений світ”, що пізніше викликало низку ор8
ганізаційних проблем.

На початку 908х років стали помітними ознаки кризи екологічного
руху України. На виборах першого Президента незалежної України
спроба ПЗУ висунути кандидатом від партії на посаду глави держави
Ю.Щербака закінчилась невдачею — не вдалося зібрати 100 тисяч
підписів для підтримки кандидатури “зелених”. Кількість членів самої
партії “зелених” скоротилась за період 1991 — 1993 роки в п’ять разів:
з майже 10 до 2 тисяч [40; 59, 66].

Цей провал став також сигналом спаду інтересу електорату до
екологічних проблем на тлі дедалі глибшої економічної кризи. В цей
час набувають поширення процеси соціально8економічної дезінте8
грації, економічної депресії, відчувається соціально8психологічна
напруженість у суспільстві. Відтак політичні сили різних напрямків
трансформують свої гасла з урахуванням проблем першого рівня
пересічних громадян, до яких соціологи відносять матеріальний
статус людини, її особисту безпеку та охорону здоров’я.

Крім того, в українському суспільстві зростало розчарування в
парламентаризмі і особливо в депутатському корпусі демократич8
ної орієнтації. Відсутність реальних результатів в екологічній сфері
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породила песимізм громадськості щодо покращення стану навко8
лишнього середовища, а громадська екологічна діяльність стала
сприйматись як один з можливих шляхів прикритого кар’єризму і
користолюбства. ЕкоНУО і екологічний рух загалом лишилися
своєї масової бази — громадських ініціатив і підтримки “четвертої
влади” — засобів масової інформації.

Масові друковані видання відчули на собі тиск цензури і
оскільки “зелені”, зокрема УЕА “Зелений світ”, виступали за за8
криття Чорнобильської та інших АЕС в Україні1, діяльність гро8
мадських екологічних організацій фактично перестала висвітлю8
ватися на сторінках періодики. Масова ж громадська база еко8
логічного руху України політизувалася, зокрема колишні “зелені”
поповнили лави численних новоутворених партій.

За умов економічної кризи спала активність також і місцевих
екоНУО. Момент для інституційного зміцнення Асоціації було втра8
чено і чимало з місцевих груп “зелених” розірвали контакти з
Києвом або взагалі самоліквідувалися. В самій Асоціації виникла
внутрішньоорганізаційна напруженість внаслідок виникнення двох
організаційних центрів — у Києві та Донецьку. В результаті в
Асоціації відбувся розкол, що не могло не позначитись на дійовості
екологічних акцій, особливо на національному рівні2.

Говорячи загалом про причини послаблення позицій еко8
логічного руху та невдач “зелених” на політичній арені України,
дослідники, крім вищеназваних, виокремлюють також такі головні
причини: різну політичну спрямованість екологічних організацій і
недостатню розробленість системи ідейно8теоретичних засад еко8
логічного руху в період соціальної трансформації; складність вибо8
ру стратегічних політичних союзників; відсутність загально8
національного лідера; втрата головного опонента — центральних
радянських структур влади; невизначене ставлення руху до дер8
жавних інституцій влади незалежної України; маловпливовість руху

1Навесні 1990 року УЕА “Зелений світ” спільно з Народним Рухом ор8
ганізувала Чорнобильський тиждень, у програмі якого відбулися різні за8
ходи, включаючи масовий мітинг та маніфестацію у Всесвітній День землі
22 квітня, в яких, за різними даними, лише у Києві взяли участь від 70 до
100 тисяч осіб.
2Після переєстрації в липні 2000 року Мінюстом України було визнано
існування однієї загальнонаціональної організації з управою в місті Києві.
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та ПЗУ на державні рішення щодо покращення ситуації в еко8
логічній сфері [15, 283, 285].

З утратою масової бази і публічного статусу зусилля еко8
логічного руху дедалі більше зосереджуються на прикладних
дослідженнях і розробках, інформаційній та освітній діяльності, що
втілилось у створенні низки нових екоНУО.

Так, у 1991 році за ініціативи відділення Загальної біології АН
УРСР, УЕА “Зелений світ” засновано Національний Екологічний
Центр України (НЕЦУ), метою створення якого стала розробка за8
гальної стратегії фундаментальних екологічних досліджень, практич8
них дій та законодавчої ініціативи з питань охорони природи та еко8
логії на території України; залучення до експертизи масштабних про8
мислових проектів провідних фахівців та представників екологічної
громадськості; поширення оперативної та об’єктивної екологічної
інформації серед населення країни [90]. Впродовж 908х років НЕЦУ
доволі активно розвивався і через вісім років свого існування вже
мав мережу з 22 зареєстрованих місцевих відділень [45, 1].

За сприяння НЕЦУ почав виходити Український екологічний
вісник “Ойкумена”, засновані недержавний Інститут екології,
інформаційно8видавниче агентство “Довкілля”, Товариство
стабільного розвитку України. В цей же період виникла організація
“Зелена Україна”, метою якої стало залучення молоді до акцій озе8
ленення територій.

На базі Ради по розвитку виробничих сил Національної Академії
наук засновано Українську Екологічну Академію наук (УЕАН), яка ста8
ла громадською науковою організацією загальнодержавного зна8
чення з регіональними центрами у 13 областях. З початком свого
створення УЕАН об’єднала провідних вчених у різних галузях науки
і вже через рік до цієї організації було обрано 300 відомих вчених і
фахівців у галузі екологічної безпеки України. За твердженням ок8
ремих авторів, наприкінці 908х років УЕАН була єдиною в Україні
громадською науковою організацією, де сконцентрувались
провідні спеціалісти8екологи [30, 5 — 6].

Міжнародна організація “Союз Чорнобиль” створила інфор8
маційне агентство “Эхо8Восток”. Внаслідок нерозвиненості дер8
жавних служб соціальної сфери “Союз Чорнобиль” і шерег інших
організацій, пов’язаних з чорнобильською тематикою, трансфор8
мувалися в об’єднання для соціального захисту постраждалих і
споживання гуманітарної допомоги.
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Пошук та накопичення коштів для фінансування екологічних
проектів поставив собі за мету Український екологічний фонд —
нова неурядова екологічна організація, створена в 1992 році за
ініціативою Мінприроди України, Української ради миру та окре8
мих підприємств і банків. Об’єднання залучених фінансових ре8
сурсів дало можливість створити при Фонді підприємства, які зай8
маються проведенням незалежних екологічних експертиз, кон8
салтингом з екологічних питань, формують банк даних розробок
екологічно безпечних технологій [68].

На початку 908х років у “зеленому” русі виникла “нова хвиля”
екоНУО. Цей феномен суспільного життя породили ускладнення
економічних умов в Україні і можливість отримання матеріальної до8
помоги від Заходу для реалізації екологічних проектів. Фінансова і
технічна допомога почала надходити переважно у вигляді грантів, які
надавалися державними і приватними фондами. За умов відсутності
реальної підтримки екоНУО з боку нових владних структур зазначена
допомога по суті визначає цілі і пріоритети функціювання значної
кількості організацій “зелених” [84, 5 — 7].

Як типовий приклад можна навести відокремлення від УЕА
“Зелений світ” деяких груп “нової хвилі”, які на базі своєї еко8
логічної діяльності почали професійно займатися підприємницт8
вом, частково залучаючи з цією метою кошти іноземних фондів.
Зрозуміло, контроль за їхньою діяльністю з боку виборчих органів
Асоціації цим групам виявився зовсім не потрібним.

Пошукова система отримання грантів стимулювала професіо8
налізацію колись багатофункціональних екоНУО, а розподіл грантів
породив свою внутрішню бюрократію. Критеріями вибору профілю
діяльності цих екоНУО є не суспільна потреба і не внутрішня переко8
наність їхніх лідерів, а можливість отримання вигідного замовлення
(гранту). В результаті внутрішня і міжгрупова солідарність
поступається місцем дедалі жорсткішій конкуренції за обмежені ре8
сурси (гранти). Дедалі більшого значення набувають вертикальні
зв’язки місцевих екоНУО з “центром”, під яким розуміють донора.
Водночас істотно послаблюються горизонтальні зв’язки, а також
контакти з місцевим соціальним середовищем.

Тому, хоча організації “нової хвилі” і здатні діяти ефективно в
конкретних питаннях або проектах, вони все ж таки менш корисні
для побудови громадянського суспільства в Україні, ніж організації
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“зелених”, що мають досвід діяльності в доперебудовчий період і
діють відкрито і гласно.

Отже, сучасний етап екологічного руху в Україні характери8
зується загалом раціоналізацією, професіоналізацією і бюрокра8
тизацією екоНУО “нової хвилі”.

Феноменом сучасного екологічного руху в Україні є також
різноманітність ставлення екоНУО до суспільно8політичних про8
цесів у незалежній українській державі. Залежно від ставлення до
дихотомії “національна держава — охорона природи” виокремлю8
ють принаймні три типи організацій: консерваціоністи (захисники
природи), екопатріоти і прагматики [13, 7].

Консерваціоністи віддають безумовну перевагу розв’язанню
екологічних проблем над розв’язанням інших соціальних питань
незалежної української держави (енергетична криза, створення
національної армії, зміцнення державності тощо). Ідеологія еко8
патріотів, навпаки, будується на домінанті розбудови української
держави. Прагматики ж проводять виважену політичну лінію і зай8
мають позицію, яку радше можна схарактеризувати як пристосу8
вання до ситуації залежно від особистого зиску.

Якими є можливі наслідки такого ідеологічного розмежування
і різноманітності соціальної поведінки екоНУО для перспектив еко8
логічного руху України?

Різноманіття типів екоНУО в своїй сукупності забезпечує ук8
раїнському екоруху достатню сталість завдяки впровадженню
різних типів у різні соціальні середовища, наявності доступу до
різних джерел ресурсів; створює загальний арсенал тактичних
прийомів. Поруч з цим різноманіття ідеологій, політичних
орієнтацій і форм соціальної діяльності перешкоджає формуван8
ню єдиної для всього екологічного руху України політичної стра8
тегії.

Як зазначалось на Міжнародній конференції “Проблеми
співробітництва і пріоритетні напрямки діяльності неурядових ор8
ганізацій” (Київ, 1994), конструювання загальної асоціації “зеле8
них” на національному рівні в Україні не дало очікуваних резуль8
татів. Тому в середовищі українських “зелених” поступово виникає
розуміння того, що співробітництво (організаційне об’єднання)
окремих екологічних груп повинно відбуватися добровільно, без
диктату функціонерів.
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Таким чином, зростання типологічного різноманіття екоНУО
підвищує сталість українського екологічного руху як окремої
соціальної спільноти, але водночас зменшує його шанси на роз8
робку єдиної політичної лінії у ставленні до національної держави і
суспільства загалом.

У внутрішньогрупових відносинах сучасних “зелених” має
місце конфлікт цінностей, культур і життєвих укладів, детермінова8
ний різною мотивацією фундаторів (“старожилів”) та молодих
членів організацій. Для учасників екологічного руху зі стажем
членство в екоНУО дозволяє реалізувати свої потенційні можли8
вості як фахівця, так і громадянина, які не були затребувані дер8
жавними і квазігромадськими організаціями доперебудовчого
періоду. Молоді члени організацій у своїй більшості діють прагма8
тично і розглядають своє перебування в екоНУО як достатньо ко8
роткочасний проміжний етап у своїй кар’єрі.

Ця обставина, а також зростання жорсткої конкуренції за ре8
сурси і виживання, які об’єктивно вимагають ієрархізації
внутрішньої структури і функціонального розподілу ролей, руйну8
ють особливу “ауру” солідарності, притаманну екологічній
спільноті.

В середині 908х років в екологічному русі окреслилася тен8
денція до координації спільних дій з республіканськими державни8
ми структурами, зокрема Мінприроди України, яка виявилася під
час проведення національного семінару екоНУО (Київ, вересень
1995 року) та процесу створення Нового Регіонального Еко8
логічного Центру (НРЕЦ).

Зазначений семінар відбувся в рамках численних заходів
європейського екологічного руху, присвячених Європейському
року охорони природи (ЄРОП). Учасники семінару затвердили три
головних документи: “Зелена база” — співробітництво між ук8
раїнськими екоНУО, “Зелена синергія” — співробітництво між еко8
НУО і профільними державними структурами, насамперед
Мінприроди України, а також “Природа України — національна і
європейська спадщина” — наступна реалізація цілей ЄРОП у
нашій країні.

Процес створення НРЕЦ розпочався в 1994 році, коли за ініці8
ативою Мінприроди України Робоча Група уповноважених пред8
ставників урядів “Довкілля для Європи” та члени Комітету з питань
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екологічної політики Європейської економічної комісії ООН прий8
няли рішення про дослідження щодо необхідності створення нових
регіональних екологічних центрів для країн СНД. Висновки та ре8
комендації проведеного дослідження [171] однозначно виявили
необхідність створення сервісної організації, яка б надавала не8
обхідну інформаційну, організаційну та фінансову підтримку еко8
НУО з обмеженим доступом до ресурсів цієї організації владних
структур. З метою контролю за використанням коштів упродовж
реалізації проекту, нагляду за роботою тимчасового офісу НРЕЦ
була створена Тимчасова наглядова Рада, до складу якої увійшли
два представники від громадських організацій та по одному пред8
ставникові від Мінекобезпеки та Представництва ООН в Україні.

Для інформування громадськості про нову сервісну органі8
зацію та активізації екологічного руху впродовж серпня — листо8
пада 1996 року було проведено шість регіональних семінарів,
один з яких пройшов у столиці. До участі у семінарах органі8
заційним комітетом запрошувалися, крім представників зареє8
строваних регіональних екоНУО, також і працівники органів місце8
вої влади, управлінь Мінекобезпеки і органів місцевого самовря8
дування. Варто зауважити, що переважну більшість членів орг8
комітету складала екологічна громадськість. На зазначених
семінарах було обрано делегатів на національну конференцію, яка
відбулась у Києві (грудень 1996 року) і узагальнила рішення
регіональних семінарів та обрала координаційну раду регіонів, яка
є дорадчою і працює з Тимчасовою наглядовою Радою, а також
подала проект Статуту національного представництва НРЕЦ [65].
Офіційна реєстрація НРЕЦ в Україні нарешті відбулась у серпні
2000 року.

Поряд з цим процес становлення НРЕЦ в Україні виявив також
певні розбіжності у позиціях між окремими лідерами екоНУО що8
до демократичності власне процедури обрання керівних органів
до цієї організації, забезпечення достатньої репрезентації по8
глядів усіх активістів екологічного руху під час обговорення та ви8
сування кандидатур від “зелених” до Тимчасової наглядової Ради
[18, 14; 79].

На жаль, такі негативні тенденції проявилися з новою силою під
час обговорення створення коаліції українських екологічних неуря8
дових організацій “АЛЬТЕР8ЕКО” (листопад — грудень 1999 року) та
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процедури висування кандидатур від “зеленого” руху України на Ал8

ма8Атинський форум екоНУО1 (вересень — жовтень 2000 року). Го8
ловною причиною посталих протиріч у міжособистій комунікації “зе8
лених” стала (не)гласна конкуренція за оформлення неформально8
го лідерства в екологічному русі, передусім за право очолити
об’єднавчий процес під егідою лідерів окремих екоНУО та мож8
ливість репрезентувати інтереси української екологічної громадсь8
кості перед міжнародними донорами та екологічною спільнотою2.
Такого роду протиріччя мають деструктивний характер і не тільки
гальмують розвиток екологічного руху в Україні, але й зменшують
його ресурси для самовідтворення у посттоталітарному суспільстві.

Що ж до останніх подій у новітній історії українського екологічно8
го руху, то тут слід відзначити проведення в грудні 2000 року Першої
всеукраїнської конференції екологічної громадськості, яка пройшла
під назвою “Екологічна політика: погляд громадськості”. За даними
оргкомітету, в конференції взяли участь понад 270 учасників, які ре8
презентували 118 екоНУО, органи державної влади, структури Міне8
коресурсів України та міжнародні організації.

Екологічна спільнота сподівалась, що конференція надасть черго8
вого поштовху для об’єднання сил “зелених” у потужний екологічний
рух, проте відбулася публічна полеміка між лідерами роз’єднаних крил
Партії зелених України, між прихильниками НДП в обличчі Всеук8
раїнської екологічної ліги (ВЕЛ) та їхніми противниками3. Конференція
виявила серйозність проблеми формалізації екологічного руху в Ук8
раїні. Хоча всі бажаючі мали можливість виступити, проте не відбулося
жодного секційного засідання, яке дало б можливість провести фоку8
совані колективні дискусії за різними тематичними проблемами.

Незважаючи на зазначені недоліки, все ж слід визнати, що
досвід проведення таких заходів є корисним та повчальним. Ук8
раїнські “зелені” мають навчитися співпрацювати, але позитив8

1У Форумі взяли участь екоНУО Нових незалежних держав, утворених на
теренах колишнього СРСР. Ця зустріч “зелених” проходила паралельно з
Пан8Європейською конференцією міністрів охорони навколишнього се8
редовища.
2Такого висновку дозволяє дійти аналіз автором численних листів, які
циркулювали по електронній пошті екологічної мережі у зазначений
період.
3Про це свідчать і результати роздаткового анкетування учасників конфе8
ренції.
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ного результату можна очікувати лише за умов взаємної толерант8
ності та уникнення використання екологічних гасел для отримання
політичних дивідендів.

2.2. Екологічний рух як сітьовий соціальний актор

Розгляд екологічного руху як сітьового соціального актора пе8
редбачає аналіз загальної кількості, соціально8організаційної
структури та типологізації напрямків діяльності екоНУО. Такого ро8
ду аналіз дозволяє виявити наявні та потенційні інституційні ре8
сурси екологічного руху для власного відтворення.

Загальна кількість екоНУО та їх кількісний склад. На початок
проведення першого дослідження автора (травень 1995 року) в
Україні не вели точного обліку екоНУО. Дані Мінюсту України про
кількість офіційно зареєстрованих екоорганізацій не можна вважати
достатніми, оскільки далеко не всі організації “зелених” діють як
офіційно зареєстровані. Ускладнює підрахунки і перманентна
плинність кількості реально діючих екоНУО, включаючи
перепрофілювання діяльності окремих організацій. Як феномен
“мімікрії” екоНУО можна розглядати і той факт, що окремі групи
проголошують себе “неприбутковими, неурядовими екологічними
організаціями” з метою отримання вигоди від такого статусу.

З метою з’ясування ситуації із загальною кількістю ук8
раїнських екоНУО проаналізуємо довідникові видання Творчого
Центру Каунтерпарт та ISAR8Київ. Об’єктом аналізу будуть усі
довідники зазначених організацій щодо діючих в Україні неурядо8
вих організацій (Каунтерпарт) та громадських екологічних ор8
ганізацій (ISAR). Всього впродовж 1995 — 2001 років було видано
сім таких видань: чотири підготував Каунтерпарт [28; 29; 144;
172] та три ISAR [48; 74; 75].

В середині 908х років експерти називали різні цифри щодо за8
гальної кількості українських екоНУО: від 100 [107, 27] до 150 —
2001 реально діючих організацій. Водночас, згідно з першим ви8
данням довідника ISAR, станом на 1995 рік в Україні налічувалося
понад 300 місцевих, регіональних та сервісних екологічних ор8
1Таку кількість автору назвала більшість експертів під час опитування
1995 року.
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ганізацій, натомість у наступних двох виданнях наведена кількість
близько 400 екологічних неурядових організацій.

Тут слід зробити одне зауваження щодо принципу побудови
зазначених довідників. Йдеться про те, що у цих довідниках на8
ведені дані про НУО власне екологічного профілю, у яких
діяльність у сфері екології є головною, та про НУО, які також дек8
ларують свою причетність до розв’язання екологічних проблем,
проте поряд з іншими, інколи “більш профільними” сферами своєї
активності. Як приклад останніх можна назвати такий тип ор8
ганізацій, як об’єднання захисту прав споживачів, комітети гро8
мадського самоврядування мікрорайонів великих міст, скаутські
організації та студентські товариства.

Відтак правомірно говорити про існування двох показників
кількості: “чисто” екологічних НУО та НУО, сфера активності яких
охоплює поруч з профільними проблемами також і екологічну про8
блематику. З цієї точки зору можна говорити, що на сьогодні в Ук8
раїні існує близько 320 — 350 “чистих” екоНУО та 60 — 80 НУО з
екологічною складовою їхньої діяльності.

Цей феномен є принципово важливим для процесу еколо8
гізації українського суспільства та інституціалізації екологічних
інтересів пересічних громадян, які через мережу екоНУО у широ8
кому розуміння цього слова (тобто як першого, так і другого типу)
мають можливість репрезентувати владним структурам свої еко8
логічні потреби та можливі шляхи їх розв’язання.

Щодо визначення загальної кількості членів українських еко8
НУО існують об’єктивні труднощі, пов’язані із завищеною само8
оцінкою цієї цифри. Як найбільш типовий приклад можна навести
самооцінку кількості Українського товариства охорони природи. А
саме, згідно з наведеними в останньому довіднику неурядових ор8
ганізацій України Творчого Центру Каунтерпарт даними загальна
кількість членів цієї організації становить 9 мільйонів осіб. Проте
результати національних соціологічних опитувань щодо рівня за8
лученості населення України до екологічного руху не підтверджу8
ють цю кількість. Понад те, загальна кількість членів усіх ук8
раїнських екоНУО значно менша цієї, дійсно бажаної, цифри.

Підрахунки автора, зроблені на підставі існуючих даних зазна8
чених довідників та власного аналізу, дозволяють говорити про
максимум 50 тисяч неформальних членів усіх українських НУО з
екологічною складовою їхньої діяльності.
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Одразу ж слід зауважити, що соціальний простір і вплив ук8
раїнських “зелених” не обмежується цією кількістю, оскільки ре8
альна кількість людей, які залучені до різноманітних форм актив8
ності екоНУО, може бути значно вищою. Тут важливо розрізняти
ядро активістів та тих, хто співчуває. Під неформальними членами
екоНУО слід розуміти тих громадян, які залучені до діяльності ор8
ганізацій на регулярних, постійних засадах, зокрема лідерів груп,
для яких діяльність в екоНУО є головним родом заняття. Ця
дефініція не включає тих, хто співчуває, тобто тих громадян, які
можуть бути мобілізовані для участі в масових акціях або здатні за8
безпечити необхідну політичну підтримку.

Схематично структура соціального простору екоНУО може бу8
ти подана так: 

Рис.3. Структура соціального простору екоНУО.

Показник загальної кількості залучених у сферу діяльності еко8
організації правомірно розглядати як показник соціального резо8
нансу діяльності екоНУО. Цей показник дозволяє виявити реальну
силу організацій “зелених” як одного з головних акторів альтерна8
тивної екополітики і як складового елементу інфраструктури гро8
мадянської активності населення. Останнє особливо актуальне для
побудови в Україні громадянського суспільства з притаманними
йому самодіяльними відносинами між людьми, здатними виявити
солідарність в обстоюванні своїх громадянських і людських прав у
протистоянні з державною бюрократією. Саме до таких прав
належить і право населення на екологічну безпеку.

Лідери 283 особи Неформальні члени
(ядро активістів)

Мобілізуючий
потенціал
від 100 осіб
і більше
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Для з’ясування середньої кількості членів українських екоНУО
звернемося до двох соціологічних опитувань, проведених у формі
роздаткового анкетування в 1995 та 2000 роках. В обох випадках
участь в анкетуванні брали активісти екологічного руху, які репре8
зентували конкретні екоНУО. В 1995 році в анкеті ставилось
відкрите запитання “Скільки членів налічує Ваша організація?”,
яке передбачало відповідь по трьох позиціях: кількість індивіду8
вальних членів; кількість колективних членів; загальна кількість лю8
дей, залучених до роботи організації. В 2000 році в анкеті стави8
лось відкрите запитання “Скільки членів приблизно налічує актив
Вашої організації?” без розподілу на вищезазначені позиції. Отри8
мані метричні дані були згруповані по трьох групах: менше 20
членів, від 21 до 50 членів та понад 50 членів. Таке згрупування
дозволяло “вловити” кількість членів у малопотужних місцевих (ло8
кальних) організаціях, а також колективних членів у
“парасолькових” та національних екоНУО.

Крім того, в обох анкетуваннях ставилось запитання щодо
штатних співробітників екоНУО. В анкетуванні 1995 році запитання
звучало “Чи має Ваша організація вивільнених (з оплатою)
співробітників?” і передбачало відповіді по трьох позиціях:
співробітники, які зайняті повний робочий день; сумісники; ор8
ганізація працює виключно на добровільних засадах. В останньо8
му випадку із соціологічної точки зору доцільніше говорити не про
соціальну організацію, а радше про тимчасове, ситуативне
об’єднання людей. В анкетуванні 2000 року запитання ставилось
більш лаконічно, без градації на зазначені три групи: “А скільки се:
ред активістів зайняті у Вашій організації цілий робочий день?”. В
обох опитуваннях ці запитання були закритими і респондентам
пропонувались чотири варіанти відповідей щодо чисельності: до 3
осіб; від 4 до 10 осіб; понад 10 осіб, а також альтернатива “таких
немає”.

В анкетуванні 1995 року взяли участь представники 93 еко8
НУО, а п’ять років потому 63 організації “зелених”. У таблиці 1 по8
дані кількісні показники по тих організаціях, які дали відповідь на ці
запитання анкет. У дужках по рядках літерою “n” позначена
кількість представників екоНУО, які дали відповідь.



80

Таблиця 1

Динаміка кількісного складу екоНУО в України 

(у % до тих, хто відповів)

Структура кількісного 1995 2000

складу екоНУО <20 21;50 >50 <20 21;50 >50

Кількість індивідуаль8 44 27 29 8 8 8 
них членів (n885) 
Кількість колективних 89 3 8 8 8 8
членів (n838)
Загальна кількість  16 25 59 8 8 8
залучених (n876)
Кількість активістів 8 8 8 48 24 28
(n846)
Кількість штатних Немає <3 4;10>10 Немає <3 4;10>10

співробітників

Кількість зайнятих 69 22 5 5 36 37 22 5
повний робочий день 
(1995: n864; 2000: n89)
Кількість сумісників 69 16 6 9 8 8 8 8
(n864)

Звертає на себе увагу той факт, що в опитуванні 1995 року
більше половини респондентів вказали на цілковиту нефор8
мальність своїх організацій, натомість через п’ять років цей показ8
ник майже вдвічі зменшився. Навіть з урахуванням відсутності ре8
презентативності наведених даних у строгому значенні емпірич8
ного соціологічного дослідження цей результат можна пояснити
так. Кількість виключно добровільних об’єднань з екологічними
гаслами скоротилась за цей проміжок часу внаслідок їх самороз8
пуску (у випадку досягнення поставленої мети або усвідомлення
своєї неспроможності її досягти) або інституційного оформлення в
офіційно зареєстровані екоНУО з мінімально необхідною кількістю
“функціонерів”.

Впродовж останніх п’яти років скоротилась кількість організацій,
які взагалі не мали у своєму розпорядженні повністю або частково
зайнятих співробітників. Зазначимо, що переважна кількість штатних
співробітників припадає на окремі республіканські організації,
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натомість на регіональному і локальному рівнях штатні одиниці в
структурі екоНУО зустрічаються дуже рідко.

Наскільки самооцінка кількості членів екоНУО відповідає ре8
альному стану речей? Аналіз розподілу кількості активних членів
екоНУО показує, що їх переважна більшість припадає на малі і се8
редні організації з кількістю членів до 50 осіб. Отримані ж середнь8
остатистичні результати кількості є завищеними. Так, в анкету8
ванні 1995 року усереднена загальна кількість членів українських
екоНУО становила понад 1800 осіб, а в останньому анкетуванні
цей показник перевищував позначку 2000 осіб. Це свідчить при8
наймні про два принципових моменти.

По8перше, на загальну кількість членів організацій “зелених”
впливають дані, отримані від представників республіканських еко8
НУО, в першу чергу від Українського товариства охорони природи.
По8друге, в сучасному екологічному русі України існує можливість
подвійного членства (а отже і подвійного підрахунку), коли людина
є членом однієї з малих “атомних” екоНУО і водночас членом
“парасолькової” організації або іншого об’єднання громадських
НУО, які тим чи тим чином пов’язані з природоохоронною
діяльністю.

Крім того, слід зауважити, що “списочний склад” часто буває
необхідним для отримання формального статусу (юридична
реєстрація, право виступати в ролі засновника або колективного
члена інших організацій). Тому з огляду на зазначені обставини
осередком локальних (місцевих) екоНУО є малі групи кількістю не
більше 5 — 10 активістів.

Найбільшими серед загальнонаціональних екоНУО є Ук8
раїнська Екологічна Асоціація “Зелений світ”, ВЕЛ, Українська еко8
логічна академія, Національний екологічний центр, Український
екологічний Союз “Врятування від Чорнобилів” та Всеукраїнська
неурядова екологічна організація МАМА886. Серед регіональних
екоорганізацій найчисельнішими є “Зелений світ Буковини”
(Чернівці), “Зелена планета” (Тернопіль), Асоціація скаутів Криму. А
серед локальних (місцевих) екоНУО за кількістю своїх членів
відрізняються Львівський міський дитячий еколого8натуралістич8
ний центр, Одеська екологічна асоціація, Екологічна громадська
організація школярів і учнівcької молоді (Харків).

Географічний ареал діяльності. Адміністративно8тери8
торіальна приналежність екоНУО є важливою з огляду на проце8
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дуру офіційної реєстрації та водночас обмеження соціально8гео8
графічного простору її діяльності. Тому для зміцнення соціальної
вагомості екологічного руху в суспільному житті сучасної України
є доцільною реєстрація на певній адміністративній території без
регламентації обмеження географічного ареалу діяльності еко8
НУО. Такий підхід дозволяє підтримувати збалансовані взаємини
з державними структурами, передусім фіскальними органами
(зокрема, податковою інспекцією). У випадку ж відсутності “тери8
торіальної прописки” місцеві владні структури різного рівня ма8
ють формальне право відмовляти екоНУО у розв’язанні конкрет8
них питань її діяльності (наприклад, надання робочого приміщен8
ня).

Аналіз реєстраційного статусу організацій вказує на концент8
рацію активності “зелених” на розв’язанні локальних проблем, на8
очним підтвердженням чого є дані двох проведених анкетувань
представників екоНУО.

Таблиця 2

Географічний ареал діяльності українських екоНУО

(у % до тих, хто відповів)

Географічний ареал діяльності 1995 2000 Довідникові 

(n;93) (n;61) дані (n;197)1

Місцевий (районний) 35 50 61
Регіональний 33 8 8
Міжрегіональний 6 8 8
Обласний 8 38 32
Національний 9 9 5
Міжнародний 3 3 2
Офіційно не зареєстрована 13 5 142

Оскільки поняття “регіон” по8різному тлумачиться в євро8
пейській та українській спільнотах, то зробимо принципове заува8
ження. Під терміном “регіон” в Україні розуміють, як правило, тери8

1Розраховано за даними видання: Довідник неурядових організацій Ук8
раїни. — Київ: Творчий центр КАУНТЕРПАРТ, 1999 [29].
2Розраховано за даними останнього довідника ISAR від загальної
кількості екоНУО, яка становила 432 організації [48].
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торію існуючої адміністративно8територіальної одиниці — область,
рідше — район в області. Таке розуміння поняття “регіональний” юри8
дично закріплене Законом України від 1992 року “Про Ради народних
депутатів і місцеве і регіональне самоврядування”.

Поруч з цим проведене за участю автора в 1997 році загально8
національне масове опитування за репрезентативною вибіркою
засвідчило, що більшість населення України сприймає поняття
“регіон” з двох головних позицій. А саме, майже половина респон8
дентів вважала, що регіон — це частина території України, яка
відрізняється своєю історією, культурою, економікою та розміром
від області. Водночас 43 відсотки опитаних дотримувались тієї
думки, що регіон — це область або місцевість, де вони прожива8
ють [100, 35]. Такі розбіжності з високою часткою ймовірності
притаманні також і активістам екологічного руху. Відтак з метою
уникнення таких суперечливих тлумачень в анкетуванні 2000 року
замість двох позицій “регіональний” та “міжрегіональний” статус
була введена одна позиція “обласний”. 

Наведені в таблиці 2 результати показують, що за останні п’ять
років фактично не змінилось принципове співвідношення між, з од8
ного боку, місцевими та обласними екоНУО та, з іншого боку,
національними і міжнародними організаціями “зелених”.

Заслуговує на увагу той факт, що 13 відсотків екоНУО, пред8
ставники яких взяли участь в анкетуванні 1995 року, не були
офіційно зареєстровані. Цей результат найімовірніше був
наслідком труднощів тогочасної реєстрації громадських органі8
зацій в Україні. Таке припущення підтверджується місцем пробле8
ми реєстрації серед найгостріших проблем українського еко8
логічного руху середини 908х років. А саме, 18 відсотків опитаних
у 1995 році назвали саме цю проблему як одну з найактуальніших.
Що ж до останнього анкетування, то тут, враховуючи процедуру
реєстрації учасників Першої всеукраїнської конференції еко8
логічної громадськості, серед респондентів узагалі не може бути
представників офіційно не зареєстрованих екоНУО. Отримані ж 5
відсотків не зареєстрованих організацій (а це 3 екоНУО) дало ан8
кетування через мережу розсилки електронної пошти ISAR. Тому
більш реалістичними виглядають дані про не зареєстрованих з ос8
таннього довідника ISAR [48].

На початок 2001 року проблема реєстрації та перереєстрації
залишалась доволі актуальною внаслідок суперечливого тлума8
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чення з боку державних податкових органів понять “неприбуткова
організація” та “неурядова організація”. На практиці виникає
колізія, коли Міністерство юстиції реєструє організацію як гро8
мадську (а отже, як і неприбуткову), але водночас податкові орга8
ни розглядають її як комерційну і вимагають сплати відповідних
податків. Зрозуміло, що виконання таких вимог до снаги далеко не
всім екоНУО.

Анкетування 1995 року виявило територіальну полімас8
штабність діяльності окремих екоНУО. Найбільш типовим є сполу8
чення локально8регіональної та міської, регіональної та національ8
ної діяльності. За своїм характером полімасштабність може бути
актуальною та потенційною. У першому випадку результати діяль8
ності екоНУО можуть бути застосовані фактично повсюдно (еко8
логічне знання, технічний винахід, освітня методика). У другому —
вони в принципі можуть вплинути через комунікаційні канали
(включаючи і неофіційні) як на екологічну громадськість, так і на
суспільство загалом.

Відповідність реєстраційного статусу організації реальному
географічному ареалу її діяльності визнали більше половини рес8
пондентів (56%), натомість решта дотримувалась тієї точки зору,
що сфера діяльності їхньої організації перевищує рамки офіційно
зареєстрованого статусу. Водночас жоден з учасників анкетуван8
ня 1995 року не вважав, що сфера діяльності його організації вуж8
ча, ніж це зафіксовано при реєстрації.

Аналіз довідникової літератури фіксує особливості територі8
ально8обласного розташування українських екоНУО. Як свідчать
дані, найвищий показник територіальної концентрації організацій
“зелених” припадає на місто Київ. Така диспропорція політичної
географії українських екоНУО пояснюється наявними матеріаль8
ними, адміністративними та комунікаційними ресурсами столиці,
що спрощує доступ як до державних структур республіканського
рівня, так і до внутрішніх та іноземних грантодавців. Проте така
диспропорція гальмує процес зміцнення позицій екологічного ру8
ху як сітьового соціального актора екологічної політики за межами
Києва, а відтак об’єктивно вимагає розширення мережі локальних
та обласних екоНУО в регіонах України.

Серед різних областей України доволі численними виглядають
організації “зелених” у Львівській, Донецькій, Дніпропетровській
областях та АР Крим. Дещо менше екоНУО діє на території Чер8
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каської, Чернівецької та Сумської областей, а мінімальна кількість
цих організацій зафіксована на Волині, Поділлі та Полтавщині.
Причому в останніх областях існують також досить гострі еко8
логічні проблеми, які вимагають активізації соціально8екологічних
дій місцевого населення.

В таблиці 3 у верхньому рядку цифрами позначені довідникові
видання, підготовлені ISAR (1, 2, 7) та Творчим Центром
Каунтерпарт (3, 4, 5, 6). У довідниках (1, 2, 3, 4, 5) подані дані ста8
ном на середину 908х років, а в останніх довідниках (6, 7) подана
інформація відповідно станом на 1999 рік та на початок 2001 року.
Слід зауважити, що кількість організацій, поданих у зазначених
довідниках як такі, що мають стосунок до розв’язання екологічних
проблем, точно не збігається з даними таблиці 3. З точки зору ав8
тора, окремі організації за своїм статусом та характером діяльності
не можуть бути класифіковані як НУО з екологічним профілем. Як
приклад можна навести садівничі кооперативи, жіночі інформаційні
центри, рок8групи, обласну організацію Партії зелених України,
сімейне фермерське господарство.

Таблиця 3

Розподіл НУО з екологічним профілем по областях України

(кількість організацій)

Області 1 2 3 4 5 6 7

Вінницька 3 3 8 8 8 2 16
Волинська 2 2 1 1 1 2 3
Дніпропетровська 18 22 2 2 4 12 24
Донецька 22 25 6 3 16 18 36
Житомирська 7 8 1 8 1 8 9
Закарпатська 4 7 1 1 1 6 9
Запорізька 4 7 1 8 8 5 12
Івано8Франківська 7 7 8 8 8 10 12
Київська 121 135 29 23 30 64 115
Кіровоградська 5 4 8 8 8 4 6
Крим АР 14 21 8 8 8 16 28
Луганська 7 9 8 8 1 5 8
Львівська 19 25 11 12 15 8 27
Миколаївська 8 8 3 3 3 1 10
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Одеська 9 9 4 6 7 12 24
Полтавська 2 2 8 8 8 8 1
Рівненська 4 4 2 1 2 2 3
Сумська 8 10 8 8 1 8 9
Тернопільська 6 5 1 1 1 8 8
Харківська 17 19 4 4 10 7 18
Херсонська 2 5 8 8 8 3 7
Хмельницька 1 2 8 2 2 3 10
Черкаська 11 14 3 3 4 5 10
Чернівецька 4 9 9 9 9 9 19
Чернігівська 5 5 3 2 3 3 8
Загалом НУО 310 367 89 81 119 197 432

Після ознайомлення з даними таблиці 3 слід застерегти чита8
ча від спрощеного підходу до обласного розподілу чисельності
екоНУО як прямого показника їхнього соціального впливу на тери8
торіальні спільноти. А саме, далеко не завжди чисельність є озна8
кою ефективності та потужності діяльності організацій “зелених”
на локальному рівні. Як приклад можна навести позитивний досвід
діяльності та авторитету “зелених” Буковини, хоча за своєю чи8
сельністю вони помітно поступаються екоНУО з інших областей
України.

Тематика діяльності. Переважна більшість українських еко8
НУО за своїм реєстраційним статусом є громадськими об’єднан8
нями у формі клубів, товариств тощо. Серед організацій “зелених”
репрезентовані також професійні, наукові асоціації та групи, гро8
мадські фонди і неприбуткові асоціації та підприємства, включаю8
чи окремі неприбуткові малі підприємства.

Яка саме екологічна тематика репрезентована у діяльності сучас8
ного екологічного руху в Україні та якою є міра її поширення, дозволяє
простежити типологізація цієї тематики, підготовлена автором на
підставі даних двох останніх довідників ISAR [48; 74]. Подані у таблиці
4 дані наведені у відсотках до загальної чисельності організацій. За8
уважимо, що значна частина українських екоНУО не є моно8
профільними і в своїй поточній діяльності поєднують кілька еко8
логічних тематик. Тому сума відсотків перевищує 100. Літерою “n” по8
значена кількість організацій з відповідною тематикою та їх відсоток
до загальної кількості українських НУО з екологічною складовою
діяльності. Відсотки округлені до цілих чисел.
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Таблиця 4

Екологічна тематика в діяльності українських екоНУО

Екологічна тематика діяльності 1996 2001

(n;367) (n;432)

n % n %

Альтернативна енергетика 30 8 26 6
Безвідходне виробництво, 24 7 24 5
утилізація відходів
Бережливе природокористування 17 5 23 5
Зміна клімату, сталий розвиток, 24 7 31 7
екологічне сільське господарство, 
екологічно чистий транспорт
Дослідження біорізноманіття,  107 29 122 28
природно8заповідний фонд
Налагодження міжсекторної взаємодії 34 9 32 7
(зокрема, з державними структурами) 
в екологічній сфері
Видавництво екологічної 36 10 23 5
літератури
Медична екологія 40 11 34 8
Екологічний моніторинг 97 26 80 19
Природоохоронні акції 139 38 187 43
Розвиток інформаційної мережі 35 9 19 4
Розвиток організаційної 38 10 22 5
структури екологічного руху, 
мережі екоНУО
Екологічна журналістика, 80 22 57 13
взаємодія із ЗМІ
Екологічне виховання 144 39 205 47
Екологічна пропаганда, екофілософія, 199 54 208 48
валеологія
Екологічна освіта 201 55 215 50
Економіка і екологія, 13 4 11 3
екологічний менеджмент
Екологічне право 29 8 34 8
Екологічний туризм 64 17 68 16
Екологічна експертиза 90 25 72 17
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Головним продуктом соціально8екологічної діяльності україн8
ських “зелених” є передусім їхні екологічні знання та переконання, які
вони намагаються поширити в сучасному суспільстві шляхом участі в
процесі екологічного виховання, просвіти та пропаганди. Поряд з
цим для аналізу соціального феномена екологічного руху принципо8
во важливим є декларування окремими НУО налагодження міжсек8
торного співробітництва з іншими соціальними акторами, а також
розбудови власної інформаційно8ресурсної бази, а відтак створення
передумов для інституціалізації.

Наведені дані дають загальну статистичну інформацію щодо за8
декларованої екологічної тематики діяльності без виявлення власне
рівня її практичної реалізації в соціальній практиці НУО. Тому у
наступному параграфі будуть розглянуті (див. табл.8) емпіричні дані
соціологічного опитування, які дозволяють виявити рівень розробки
та рівень формальності задекларованих тематик діяльності.

Аналіз якісного складу членів організацій “зелених” та сфер
їхньої головної діяльності дозволяє говорити про існування таких
базових типів екоНУО в сучасному екологічному русі України:

1. Масові організації уніфікованої екологічної діяльності (УЕА
“Зелений світ”, УТОП, ВЕЛ).

2. Масові організації профільованої екологічної діяльності (Со8
юз “Спасіння від Чорнобилів”, Комітет “Врятування Дніпра і малих
річок”).

3. Об’єднання професійних екологів (НЕЦУ, Українська еко8
логічна академія).

4. Інформаційні центри, агенції і редакції екологічного профілю
(Благодійний інформаційно8видавничий центр “Зелене дос’є”).

5. Громадські екологічні організації, які працюють з дітьми.
6. Туристичні групи, які мають екологічні проекти.
7. Громадські природоохоронні інспекції та дружини охорони

природи.
8. Організації “нової хвилі”, соціального захисту і споживання

гуманітарної допомоги під екологічним прапором.
Час виникнення та тривалість існування. За показником трива8

лості існування на підставі зведеної бази даних1 можна виокремити чо8
тири головні групи екоНУО: організації, які утворилися до 1985 року
включно; з 1986 по 1990 роки; з 1991 по 1995 рік та після 1996 року.

1Підготовлена автором на підставі аналітичного аналізу всіх вищезгада8
них довідників Каунтерпарт та ISAR.
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Таблиця 5

Розподіл екоНУО за періодом їх утворення

Час утворення Зведена база даних 

n %

до 1985 27 6
1986 — 1990 96 20
1991 — 1995 301 64
1996 — 2000 46 10
Загалом 470 100%

Як свідчать наведені дані, частка організацій з достатнім
соціальним досвідом серед загальної кількості опитаних пред8
ставників екоНУО є досить незначною. До початку перебудови
екоНУО існували як неформальні групи однодумців у державних
або квазігромадських організаціях — університетах, науково8
дослідних інститутах, творчих спілках, технічних товариствах.

Перша хвиля інтенсивного зростання кількості екоНУО припадає
на період перебудови (приблизно з 1986 по 1990 роки). Початковий
етап реформ відзначається бурхливим і достатньо конфліктним про8
цесом зміцнення екоНУО, отримання ними незалежності від партійно8
державних структур, проте з певним використанням їхніх ресурсів. То8
му принципово важливо з соціологічної точки зору, що альтернативні
пануючому устрою проекологічні цінності та форми колективної по8
ведінки можуть виникати не тільки за умов високомодернізованих де8
мократичних суспільств, але і в згаданих вище сферах, повністю “вбу8
дованих в директивну урбан8індустріальну систему” [122, 110].

Період перебудови став часом часткової лібералізації суспіль8
ного життя і спроб влади пристосувати легітимну структуру соціа8
лістичної держави до легітимних і політичних стандартів грома8
дянського суспільства. Кульмінаційним моментом цього нетрива8
лого, але водночас динамічного і заключного періоду радянської
історії став розпад СРСР.

У пострадянський період, після проголошення незалежності
України, кількість екоНУО подвоїлась. У цей же проміжок часу пе8
реважна частка екологічних організацій Росії адаптується до нової
геополітичної ситуації, а більшість колишніх загальносоюзних ор8
ганізацій отримали новий статус російських екоНУО.
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Впродовж 908х років відбувається певне подальше зростання
кількості українських екоНУО. На початку цього часового проміжку
збільшення кількості організацій “зелених” було спричинене ви8
щезгаданим феноменом споживання гуманітарної допомоги та
сервісу соціального захисту для постраждалих від наслідків чорно8
бильської катастрофи під екологічними прапорами. В свою чергу,
політизація екологічної проблематики, особливо після успіху “зе8
лених” на парламентських виборах 1998 року, також стимулювала
розширення мережі екоНУО (наприклад, розширення мережі
місцевих організацій під дахом ВЕЛ). Крім того, наприкінці 908х —
на початку 2000 року найбільш потужні локальні екоНУО домага8
ються нового національного статусу і, відповідно, юридичного
оформлення всіх місцевих осередків (як приклад можна навести
переєстрацію з новим статусом всеукраїнської екоНУО МАМА886).

Як свідчить аналіз отриманих у ході дослідження даних, ор8
ганізації з більш тривалим періодом свого існування мають краще
розвинену адміністративну інфраструктуру, володіють певним полі8
тичним капіталом (наприклад, Українське товариство охорони приро8
ди). Проте “старожили” “зеленого” руху менш здатні вижити як справ8
жні громадські екоНУО за нових соціальних і економічних умов. На8
томість новоутворені екоНУО є активнішими в налагодженні міжна8
родних контактів, а також у громадській роботі. Вони також є більш
мобільними і життєздатними соціальними організмами, що зумовле8
но їхньою флексибільною (гнучкою) структурою.

Фінансове становище. За сучасних умов перехідного періоду
українські екоНУО переживають значні фінансові труднощі. За дани8
ми проведених анкетувань, у середньому третина організацій ледь
підтримує свою головну природоохоронну діяльність унаслідок не8
достатнього фінансування; близько чверті респондентів указали на
фінансові труднощі, які має їхня організація при виконанні більшості
своїх проектів; менше 15 відсотків загалом не відчувають недоліку у
фондах, проте окремі з їхніх поточних та/або перспективних програм
також не мають достатнього фінансування.

Специфіка фінансового становища громадських екологічних ор8
ганізацій в Україні полягає в тому, що сьогодні незначна кількість цих
організацій має сукупний середньорічний бюджет, який за своїм
розміром дорівнює бюджету всіх інших екоНУО. Але тут слід взяти до
уваги той факт, що у більшості випадків фінансовий стан конкретних
організацій екологічного руху значною мірою залежить від соціаль8
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но8професійних та особистісних якостей їхніх лідерів, а саме від
їхньої “зарядженості” на отримання грантів, здатності організувати
суспільно затребувані екологічні програми та проекти, налагодити
контакти із зарубіжними донорами, а також вміння підтримувати сто8
сунки з державними структурами.

Заслуговує на увагу розподіл головних джерел фінансування
українських “зелених”. Це насамперед власна діяльність (виконан8
ня замовлень, досліджень, виробнича діяльність) і спонсорська
підтримка.

Отриманий емпіричний матеріал дозволяє говорити про достат8
ньо вагому частку неформальних “зелених”, насамперед локальних
груп неформалів, які працюють з дітьми, і водночас про зростання пи8
томої ваги отримувачів іноземної матеріальної допомоги.

Аналіз фінансових ресурсів свідчить, що одним з базових дже8
рел фінансування українських екоНУО є зарубіжні і міжнародні до8
тації та гранти. На цей канал фінансування вказали 46 відсотків
учасників анкетування 1995 року. Результати включеного спосте8
реження та глибинного інтерв’ю лідерів окремих найбільш потуж8
них екоНУО, проведені автором упродовж останніх трьох років,
свідчать, що на початок 2001 року ситуація фактично не змінилася
і зарубіжна матеріальна підтримка складає відчутну частку сукуп8
ного річного бюджету більшості дієздатних та активних організацій
“зеленого” руху в Україні.

Серед іноземних донорів найбільш активну підтримку еко8
логічному руху України надають американська громадська неприбут8
кова організація ISAR1 (Ініціатива за соціальну активність і відроджен8
ня в Євразії), англійський фонд Know8How, UNED8UK, голландська до8
норська організація “Міліеконтакт — Східна Європа”, посольство Ко8

1Виникла в 1983 році як Інститут радянсько8американських відносин. Го8
ловний принцип діяльності ISAR полягає в тому, що для розв’язання акту8
альних проблем сучасності необхідно забезпечити вільний доступ до
інформації і всіляко сприяти розвитку співробітництва між усіма сектора8
ми суспільства. Представництво ISAR у Києві було відкрито в 1993 році
для виконання програми малих грантів для НУО “Зародки демократії” з
метою сприяння розвитку екологічного руху в Україні, а також у Бєларусі
та Молдові. Фінансування програми здійснюється Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID). Для практичної реалізації програми ISAR
у 1997 році утворена українська спаринг8партнерська організація “Єднан8
ня”, яка об'єднала мережу асоціативних членів з8поміж потужних ук8
раїнських екоНУО.
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ролівства Нідерландів у рамках програми MATRA KAP. Опитані лідери
екоНУО серед зарубіжних донорів “зелених” також згадували Міжна8
родний фонд “Відродження”, Фонд Ольжича.

В рамках шестирічної програми ISAR “Зародки демократії”
(1993 — 1999 роки) в Україні було профінансовано більше 579 про8
ектів на суму понад 613 тисяч доларів США, серед яких проекти в
сфері екологічної освіти, збереження біологічного різноманіття,
підтримка різних соціально8екологічних акцій “зелених”. З метою
регулювання потоків фінансової допомоги для численних ор8
ганізацій екологічного руху ISAR встановила граничну загальну су8
му грантів на кожну екоНУО у розмірі 15 тисяч доларів США. У разі
перевищення цієї суми реципієнти мали право на подальше отри8
мання чергової допомоги, але лише за умови самостійного пошу8
ку додаткових коштів, які б покривали не менше половини вартості
грантового проекту. В 2000 році в рамках нових програм “Парт8
нерство влади та громади — щоб хата чистою була” та “Інфор8
маційна кампанія з місцевих екологічних планів (МЕП) в Україні”
ISAR через залучення коштів USAID та Фонда Чарльза Стюарта
Мотта (США) профінансувала майже 50 проектів на загальну суму
71 тисяча доларів США.

Незважаючи на значну активність зазначених іноземних до8
норів в Україні, все ж таки слід визнати, що обсяг фінансування
загалом не відповідає потребам сучасного екологічного руху, роз8
ширенню його власних ресурсів для самовідтворення. Зокрема,
серед українських екоНУО існує потреба фінансової підтримки
їхніх довгострокових проектів, натомість донори з причин обмеже8
них фінансових можливостей та бажання охопити максимальну
кількость організацій надають “точкову”, дискретну допомогу. У
зв’язку з цим активісти екологічного руху покладають свої надії на
діяльність новоутвореного НРЕЦ як організації, потенційно здатної
надавати українським екоНУО систематичну довгострокову допо8
могу. Зрозуміло, що в свою чергу від “зелених” вимагається про8
позиція соціально затребуваних, екологічно актуальних проектів
та програм.

Питання закордонних фінансових надходжень до громадських
організацій, включаючи екоНУО, викликає неоднозначне ставлення
з боку українських парламентарів. Проте громадські організації по8
винні мати гарантоване право на такого роду підтримку, яка є
найбільш вагомим джерелом існування багатьох екоНУО.
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Крім закордонної фінансової допомоги, респонденти також
назвали приватні дотації і національні гранти. Фінансова підтрим8
ка такого роду надається регіональними і місцевими структурами
влади, промисловими підприємствами і установами, які займа8
ються впровадженням екологічно чистих технологій.

За обсягом фінансування до цієї групи джерел можна віднес8
ти також самофінансування екоНУО за рахунок особистих коштів
членів організацій і благодійні пожертвування від фізичних осіб та
приватних фірм. Розмір цього джерела є досить мобільним,
оскільки вирішальним чином його обсяг визначають випадкові
спонсори.

Поширення благодійних внесків на розвиток екологічного руху
можна досягти лібералізацією Податкового Кодексу України. Сти8
муляція відрахувань у фонд громадських об’єднань досягається
наданням донорам певних пільг, які не тільки відшкодовують їхні
фінансові ін’єкції із статті доходу, але й дозволяють отримати пев8
ний зиск від благодійності. Іншими словами, сума пожертви має
надавати пожертвувачу право на одержання податкової пільги на
суму, яка перевищує розмір пожертування.

На третьому місці за показником питомої ваги у бюджеті йдуть
членські внески і зобов’язання. Заслуговує на увагу практика ок8
ремих екоНУО, які розробляють таку схему сплати членських
внесків, що дозволяє організації самостійно сплачувати оренду
робочого приміщення і тим самим створює сприятливі умови для
роботи (досвід ЕкоПраво8Київ).

На тлі загальної малопомітності державного фінансування
діяльності організацій “зелених” існують окремі екоНУО, для яких
бюджетні кошти є одним з головних джерел матеріальної допомо8
ги (УТОП, ВЕЛ, деякі організації, які працюють з дітьми та школяра8
ми). Кожна четверта екоНУО з “бюджетних” назвала як джерело
фінансування оплату за свої послуги та/або дослідження. Як за8
мовники постають, як правило, міжнародні фонди, зарубіжні ор8
ганізації, а також національні державні структури (зокрема, Дер8
жавний комітет України з питань науки і технологій).

Яким чином результати соціологічних опитувань збігаються із
зведеною базою даних Каунтерпарт щодо українських екоНУО, доз8
воляє простежити таблиця 6. Зауважимо, що далеко не всі ор8
ганізації, репрезентовані у цих довідниках, надали такого роду
інформацію. Крім того, чимало організацій “зелених” використову8
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ють комбіновану модель фінансування своєї діяльності, яка може
охоплювати як членські внески, так і приватні дотації, гранти, рідше
державний бюджет або власну підприємницьку діяльність.

Таблиця 6

Головні джерела фінансування українських екоНУО (у %)

Джерело фінансування Зведена база даних

Кількість Частка у %

організацій до всієї

сукупності

Членські внески та зобов’язання 66 23
Приватні дотації та пожертви 130 45
Оплата за послуги та/або 22 8
дослідження, підприємницька
діяльність
Державний бюджет 19 6
Гранти (іноземні та вітчизняні) 53 18
Загалом 290 100

Звертає на себе увагу той факт, що більше половини ук8
раїнських “зелених” фінансують свою діяльність за рахунок при8
ватних донорів та грантової системи, що свідчить про істотну за8
лежність від зовнішніх джерел фінансування. Ця обставина лише
підтверджує той факт, що екологічний рух не тільки в Україні, але і
в багатьох інших країнах є сегментом суспільства і достатньою
мірою залежить від нього.

У опонентів розвитку мережі НУО часто виникає питання: як
комерційна діяльність громадських організацій пов’язана з їхньою
головною діяльністю? В соціальній практиці українських “зелених”
існують організації, які можуть здобувати кошти шляхом прове8
дення неоподатковуваної діяльності, що безпосередньо пов’язана
з їхнім головним профілем діяльності. Водночас окремі екоНУО
підтримують свою життєздатність шляхом комерційної діяльності,
що не пов’язана безпосередньо з головною місією організації і то8
му має оподатковуватися. Зарубіжний досвід розбудови третього
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сектора суспільства показує, що сам лише факт комерційної
діяльності НУО не є підставою для її виключення з цього сектора
[80]. А для того, щоб полегшити визначення типу та податкового
статусу будь8якої організації, державним фіскальним органам
можна зважувати за обсягом комерційну діяльність, пов’язану або
не пов’язану безпосередньо з цілями екоНУО. Полегшенню визна8
чення податкового статусу безперечно сприяють щорічні звіти ор8
ганізації.

Форма членства та внутрішньоорганізаційні стосунки.
Критерій для визначення того, що саме є формальною ор8
ганізацією, знаходиться в процедурах мобілізації і координації зу8
силь різних (як правило, спеціалізованих) підгруп для досягнення
загальних цілей. Проте соціальна взаємодія і діяльність, які відбу8
ваються в організаціях, ніколи не можуть повністю відповідати
офіційним приписам. І якраз їхні розходження з формальними схе8
мами і є об’єктом емпіричного дослідження. Хоча певною рисою
організацій є формальна організація колективу, соціологічний
інтерес до цієї проблеми викликаний тим, що соціальна структура,
яка розвивається в її рамках, лише у наближенні збігається з
офіційно встановленими формами.

В літературі про екологічний рух можна зустріти типологію
екоНУО, побудовану на розподілі організацій на місцеві або низові
та національні або “парасолькові”. Така ідентифікація справді має
місце, проте не враховує всієї сукупності чинників, які визначають
організаційну структуру екоНУО. Наприклад, як “парасолькові”
можуть фігурувати не тільки національні, але й регіональні і навіть
локальні організації, якщо до їхнього складу входять асоційовані
члени.

Організаційна структура екоНУО є похідною цілої низки чин8
ників, серед яких можна виокремити три головних: географічний
ареал діяльності і відповідний до нього масштаб організації, рівень
формалізації членства та механізм управління і координації діяль8
ності.

Оскільки реєстраційний статус і географічний ареал діяль8
ності українських екоНУО ми вже розглянули вище, то зупинимось
на формі членства і внутрішньогрупових стосунках.

Як свідчать дані опитувань, за останні п’ять років зросла
кількість організацій “зелених”, в яких поширене фіксоване член8
ство, і навпаки, помітно скоротилась кількість тих екоНУО, які
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практикують формальне членство. Однією з причин таких зрушень
є загальне скорочення офіційно не зареєстрованих громадських
екологічних груп упродовж другої половини 908х років. Іншою при8
чиною більш поважного ставлення “зелених” до членства є
зміцнення позицій найбільш потужних екоНУО, лідери яких доволі
чітко усвідомлюють важливість фіксованого членства для збере8
ження дієздатності своїх організацій.

Таблиця 7

Варіанти членства згідно із статутом екоНУО

(у % до тих, хто відповів)

Варіанти членства 1995 (n;92) 2000 (n;58)

Чітка реєстрація членів 8 41
і виконання певних обов’язків
Вільне від будь8яких зобов’язань 39 12
членство
Відсутність будь8якого 18 3
формального членства
Використання різних 35 43
варіантів членства

Чітка реєстрація членства загалом характерна для різних за
географічним ареалом діяльності екоНУО, натомість формальне
ставлення до членства насамперед характерне для офіційно не
зареєстрованих та місцевих (локальних) екоНУО.

В організаціях, які виникли в період перебудови, переважає
вільне членство, натомість у новоутворених екоНУО поширеною
формою є комбінована модель. Саме остання модель членства є до8
волі розповсюдженою також у республіканських організаціях, що
можна пояснити бажанням керівництва цих організацій враховувати
специфіку взаємовідносин місцевих осередків (філій) з головною ор8
ганізацією. Зокрема, такі взаємовідносини можуть коливатися від
багаторічного партнерства до коливань потенційних нових колектив8
них членів, які тільки визначаються у своїх намірах.

Фіксоване індивідуальне і колективне членство характерне як
для національних організацій (наприклад, Українське товариство
охорони природи, Всеукраїнська Асоціація біологів рослин), так і
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для окремих регіональних організацій (Одеська екологічна
асоціація, Горлівська організація Асоціації “Зелений світ”). В УЕА
“Зелений світ” формою членства є фіксоване колективне, а
індивідуальне реєструється вже всередині первинних організацій,
які постають як колективні члени.

Індивідуальне фіксоване членство характерне для екоНУО, які
мають, як правило, локальний реєстраційний статус (Київський
еколого8культурний центр, Київський дитячий еколого8інфор8
маційний клуб).

Облік членів екоНУО здійснюється шляхом складання списку,
після чого в окремих організаціях видають посвідчення, а іноді і на8
грудні значки (“Екоскаут”, м.Донецьк). Додатковою до
реєстраційного списку формою обліку може бути також відомість
про сплату членських внесків (Товариство Лева, м.Львів).

Прийом в індивідуальні члени екоНУО відбувається на підставі
заяви, яку фізична особа подає безпосередньо в саму організацію
(на локальному рівні) або в первинні організації, якщо організація
має статус національної.

У більшості випадків випробувальний період для вступників
відсутній. Через це приклад Одеського соціально8екологічного со8
юзу, де такий строк триває один рік, є радше винятком.

Рішення про прийом колективних членів приймається ко8
легіально, за участю керівного органу організації.

Окремо слід згадати феномен афіляції1. Значна кількість ор8
ганізацій “зелених” увіходить до різних об’єднань, рухів та союзів, а
члени екоНУО продовжують офіційно вважатися співробітниками
державних структур (наприклад, науково8дослідних та академічних
інститутів). Кількість дійсно незалежних екоНУО достатньо незнач8
на. Причому навіть у випадку, коли певна організація декларує свій
незалежний статус, більш детальний аналіз виявляє ту ж саму
афіляцію, але не фіксовану.

Можна припустити, що афіляція є одним із засобів концент8
рації ресурсів, поділу праці, розширення можливостей тактичного
маневрування при проведенні масових акцій.

Як правило, в громадських екологічних організаціх існує
адміністративний механізм — спеціальний адміністративний пер8
сонал, який постійно відповідальний за підтримування дієздат8
ності організації і за координацію діяльності її членів.

1Від англ. "affiliation" — членство.
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Для позначення цих адміністративних аспектів організації ви8
користовується термін “бюрократія”. В соціології ця дефініція має
суто нейтральне значення. Проте як у повсякденному, так і в на8
уковому значенні зазначеного поняття увага наголошується на зу8
силлі, яке витрачається для підтримання функціювання ор8
ганізації, а не на зусиллях, необхідних для досягнення її головних
завдань.

За даними глибинного інтерв’ю, роль лідера і керівництва ук8
раїнських екоНУО зводиться здебільшого до організаційної робо8
ти і виконання представницьких функцій, зміст яких розуміється
респондентами доволі широко.

Організаційна робота керівництва насамперед охоплює вибір
головних напрямків діяльності організації, включаючи проведення
окремих акцій. Для організацій, які входять до національних еко8
НУО, організаційна робота керівництва охоплює не тільки коорди8
націю дій всередині самої організації, але і її діяльность у рамках
усієї “парасолькової” організації.

Представницькі функції включають у себе відстоювання інте8
ресів конкретної організації перед владними структурами (на
регіональному і національному рівнях), а також представництво
інтересів організації в керівному органі асоціації або об’єднання,
колективним членом якого є ця організація.

На думку більшості учасників інтерв’ю, роль лідера в своїй ор8
ганізації зводиться також до “генералізації ідей”, коли керівництво
стає свого роду “каталізатором процесу”. Активісти сучасного
екологічного руху в Україні надають важливого значення також
пропагандистській роботі лідерів, їхньому вмінню довести ідеї
екофільного ставлення до природи до широких верств населення.

Якщо ж узагальнити роль лідера українських екоНУО, то вона
вміщується в такій фразі учасника опитування: “Вміння організува:
ти роботу, поводити себе так, щоб однодумці вірили йому. Зараз
вимагаються відданість своїй справі, оптимізм, здатність зберег:
ти сили “зелених” у кризовий період”.

Цей свого роду моральний Кодекс керівництва українських
екоНУО підтримується всіма учасниками інтерв’ю, незалежно від
регіону і реєстраційного статусу організації.

Про соціально затребувані риси екологічних активістів дозво8
ляє судити Кодекс поведінки українського екологіста (проект пер8
шої редакції), поширений серед учасників Першої Всеукраїнської
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конференції екологічної громадськості у грудні 2000 року. Уявлен8
ня авторів цього Кодексу про соціальний портрет українського
“зеленого” окреслені передусім морально8етичними засадами
його поведінки та регламентацією його соціальної взаємодії з
іншими суспільними суб’єктами (владою, підприємцями та гро8
мадськістю). Не вдаючись у детальний аналіз цього документа,
звернемо увагу лише на цей кодекс поведінки як на інституційну
ознаку екологічного руху в Україні.

Зрозуміло, що люди, включені в діяльність соціальної інсти8
туції (у цьому випадку екологічного руху), повинні приймати
відповідні визначені для них ролі. Система цих ролей найчастіше
знаходить своє відображення у формальних кодексах поведінки,
які підтримують інституційно закріплені ролі, і тому є важливою ча8
стиною соціального контролю. Проте кодекс поведінки не гаран8
тує належного виконання ролей, тому, оцінюючи рівень впливу на
активістів екологічного руху згаданого Кодексу, важливо знати, що
прийняття усного або письмового кодексу значно більше гарантує
його виконання, ніж самостійне формування установок на певну
форму поведінки.

Поряд з цим, якщо кодекс правил і норм занадто далекий від
реального життя, він практично не буде виконуватися. Виконання
кодексу також передбачає чіткий механізм швидкого і невідворот8
ного покарання за його порушення. Варто також пам’ятати, що
формальний кодекс є лише частиною загальної поведінки, яка
створює інституційну роль. У всіх соціальних інституціях (включаю8
чи екологічний рух як різновід масового соціального руху) ролі бу8
дуть успішно виконувати лише ті, хто навчений необхідних рольо8
вих установок і рольової поведінки.

Повертаючися до результатів проведених інтерв’ю, звернемось
до механізму зміщення керівництва в екоНУО. Ротація керівного
складу здійснюється шляхом переобрання на звітних конференціях,
зборах або з’їздах. У регіональних організаціях, які входять до УЕА
“Зелений світ”, зміщення керівництва відбувається на конфе8
ренціях, що проводяться щорічно. Ініціатором зміщення може стати
будь8який член організації або Рада. Зміщення керівництва
Асоціації “Зелений світ” відбувається на з’їздах.

Періодичність звітно8виборчих зборів неоднакова в різних
екоНУО. Зокрема, в “Зеленому русі Буковини” (м.Чернівці) конфе8
ренція такого роду відбувається раз на два роки. В Національному
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екоцентрі конференція відбувається щорічно. Натомість Українське
товариство охорони природи проводить свої з’їзди раз на п’ять
років. На цих з’їздах обирається Рада, яка в свою чергу обирає
Президію. За Статутом Товариства Лева (м.Львів) ротація голови
цього товариства відбувається щорічно на звітних зборах.

У випадках, коли виникає необхідність дострокового зміщення
керівництва, збіраються позачергові звітно8виборчі конференції
або ротація відбувається на спеціальних засіданнях Ради екоНУО
шляхом голосування її членів.

Як свідчать результати інтерв’ю, не всі українські екоНУО ма8
ють механізм зміщення свого керівництва. Причини такого стану
речей називають різні: від відсутності такої необхідності до пояс8
нення новоутворенням організації і відсутністю всього пакету до8
кументів, які б регламентували цей аспект її діяльністі. Загалом же
відсутність механізму ротації керівництва є радше винятком, ніж
нормою для українських екоНУО.

Специфіка “технології” ротації не залежить від місцезнаход8
ження організації, а насамперед визначається її реєстраційним
статусом.

Переобрання лідерів екологічних організацій, як свідчать ре8
зультати опитувань, є непоодинокими випадками і викликані різними
причинами: від недовіри рядових членів до свого керівництва до
зміни місця проживання керівника екоНУО, його переходу на інше
місце роботи або вихід на пенсію за віком. Причиною зміни
керівництва в окремих екоНУО є також їх реорганізація.

Механізм координації діяльності всередині екоНУО значною
мірою визначається реєстраційним статусом організації, ареалом
її діяльності.

В місцевих (локальних) організаціях функцію координатора ви8
конує керівництво у вигляді координаційної ради або загальні збори
членів організації. На засіданнях координаційної ради присутні коор8
динатори з конкретних напрямків роботи, які й інформують рядових
членів про прийняті рішення. У низці випадків, крім поточного плану8
вання, існують і середньострокове та перспективне планування у
формі річних планів діяльності організації. Порядок проведення та
черговість зборів залежать від необхідності розв’язання конкретних
питань і тому не регламентуються, за винятком окремих організацій.

В районних екоНУО координація діяльності здійснюється та8
кож за допомоги засобів комунікації (телефон, місцеві мас8медіа).
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Таким чином діють районні організації УЕА “Зеленій світ” у Західній
Україні.

В національних організаціях координація діяльності покладена
на керівні органи у вигляді Колегії або Ради, які проводять свої
засідання в середньому щоквартально і скликають щорічні з’їзди
або аналогічні за значенням збори, які правомочні оцінювати ро8
боту організації і ухвалювати відповідні рішення.

Формальна організація є лише одним з аспектів реально існую8
чої соціальної інфраструктури і члени організації взаємодіють як
цілісні особистості, а не як звичайні виконавці доручених їм фор8
мальних ролей. У зв’язку з цим соціологи цілком виправдано зверта8
ють увагу на важливість неформальної організації, яка виникає в гро8
мадських об’єднаннях та суспільних рухах. Соціальні шаблони, які
неформально створюють самі члени організації, доповнюють шаб8
лони, які формально створює для них керівництво. З точки зору ок8
ремих соціальних дослідників, неминуче виникнення неформальної
організації в рамках формальної організації є життєво необхідним
для функціювання самої системи [133, 115 — 123].

Як свідчить зібраний емпіричний матеріал, переважна
більшість українських екоНУО, як правило, проводять свою роботу
неформально, на робочих місцях в організації та/або використову8
ють для повсякденної діяльності приватні квартири їхніх членів.
Близько третини екоНУО орендують приміщення для своєї роботи
і ще одна третина орендує місце для проведення загальних зборів
або інших акцій. Водночас кожна четверта організація фінансово
неспроможна орендувати приміщення, навіть у випадку, коли в
цьому існує потреба. Тільки 15 відсотків респондентів зазначили,
що їхні екоНУО мають у своєму розпорядженні приміщення для
штаб8квартири.

Узагальнений аналіз отриманих результатів соціологічних
опитувань дозволяє виокремити в сучасному екологічному русі Ук8
раїни п’ять базових типів організаційної структури екоНУО.

1. Єдина організація місцевого (локального) рівня.
За своєю структурою складається з Ради і рядових членів або

побудована за схемою: голова — рада — ядро активістів — рядові
члени організації. Члени організації, включаючи керівні органи, ве8
дуть роботу одночасно по кількох напрямках.

Характерними ознаками внутрішньої організації цього типу
екоНУО є мале функціональне розчленування ролей, взаємо8
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замінюваність, висока індивідуальна активність та ініціативність за
умов низького рівня формальної дисципліни.

2. Єдина організація обласного рівня.

Складається з окремих груп в одному географічному ареалі,
діяльність яких скеровується координаційною радою регіональної
організації. Як окремі групи можуть поставати також структурні
підрозділи організації як відділи, що безпосередньо входять до
структури самої організації, але виконують роботу по різних на8
прямках.

Окремим прикладом такої моделі є дитяча екологічна органі8
зація “Екоскаут” (м.Донецьк). Ця організація має в своєму складі
сім відділів, кожний з яких веде окремий напрямок (екологічний,
культурно8освітній тощо), а також Орден Милосердя. Очолює
“Екоскаут” координатор, а реалізацією проектів організації зай8
мається відповідальний представник.

3. Єдина організація республіканського рівня.

Цей тип структури має два різновиди: з нерозгалуженою і з
розгалуженою вертикаллю. У першому випадку організація скла8
дається з республіканського керівництва та регіональних органі8
зацій на обласному рівні. Модель цієї структури являє собою Все8
українська Асоціація біологів рослин. Керівництво Асоціації покла8
дене на Президента, віце8президента і раду, до якої входять пред8
ставники від кожного з 14 обласних відділень цієї організації.

У варіанті з розгалуженою вертикаллю регіональні організації
постають тільки як один із структурних рівнів загальнонаціональної
організації. В області, крім обласної організації, функціюють
міські, районні і первинні організації (осередки).

Таким чином, ієрархія у такого роду організаціях будується за
принципом “матрьошки”: з кожним рівнем структурна одиниця от8
римує більшу автономність і менше прав делегує вищій структурі.
За такою схемою функціюють Українське товариство охорони при8
роди та УЕА “Зелений світ”.

4. Обласна організація з різнопрофільними структурними

підрозділами.

Головною відмінною рисою зазначеної структури є рівень ав8
тономізації окремих груп у рамках загальної організації і різно8
манітність їхніх сфер діяльності. Типовим прикладом є Артемівська
організація УЕА “Зелений світ”. До складу цієї організації входять
шість структурних підрозділів. Крім груп екологічної спрямова8
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ності (Клуб шанувальників тварин, клуб Партії зелених України),
існують структурні підрозділи іншої спеціалізації — Товариство за8
хисту споживачів, дискусійний політклуб і місцева організація
“Просвіта”. У цьому типі структури екоНУО базовим членством є
індивідуальне членство.

5. Обласна організація комбінованої структури.

Специфіка цього типу екоНУО полягає в комбінованому варіанті
членства: індивідуальному і колективному. На відміну від другого і
четвертого типів, ця структура у випадку індивідуального членства є
єдиною організацією, а у випадку колективного членства стає ор8
ганізацією відкритого типу з широкою автономією її колективних
членів. У ролі останніх постають організації і підприємства еко8
логічного профілю, розташовані в межах області. Колективні члени
мають представництва в Раді організації (модель Горлівської ор8
ганізації УЕА “Зелений світ”).

Наведена типологізація організаційних побудов, наявних у те8
перішньому українському екологічному русі, дозволяє говорити про
різноманітність моделей соціальних взаємовідносин у межах еко8
логічної спільноти та існування передумов співробітництва як між гро8
мадськими екологічними організаціями, так і з іншими соціальними
рухами. Цей висновок є принципово важливим для ресурсів саморе8
продукції екологічного руху як сітьового соціального актора.

2.3. Ареали діяльності екоНУО

Учасникам обох анкетувань представників екоНУО було запропо8
новане “меню” (перелік) з можливими альтернативами — сферами
діяльності їхніх організацій. Для визначення головних сфер діяльності
в анкеті використовувалась трибальна шкала: 1 — існує детальна про8
грама дій, 2 — періодичне проведення акцій, 3 — не беруть участі у цій
сфері.

Ознайомлення з динамікою головних сфер діяльності ук8
раїнських екоНУО за останні п’ять років потребує попереднього
методичного зауваження. Враховуючи неможливість дотримання
ідентичної вибіркової сукупності, а також репрезентативності, от8
римані результати правомірно розглядати як головні тенденції, а
не як абсолютні числові показники по кожній з наведених сфер
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діяльності. Іншими словами, йдеться про ієрархію конкретних аре8
алів активності “зелених” України та загальну спрямованість їхньої
соціально8екологічної діяльності.

Отриманий емпіричний матеріал свідчить, що впродовж ос8
танніх п’яти років головними сферами діяльності більшості ор8
ганізацій екологічного руху в Україні є збір і поширення екологічної
інформації, проведення заходів та акцій щодо захисту природних
об’єктів, а також розробка і здійснення освітніх програм. Наймен8
шу активність українські “зелені” виявляють у розробці екологічно
чистих технологій. 

Таблиця 8

Головні ареали діяльності екоНУО

(у % до тих, хто відповів)

Сфера деяльності Рівень залученості

існує періодичні практично  

детальна акції не бере

програма участі

1995 2000 1995 2000 1995 2000

Екологічні акції протесту 16 33 45 41 39 26
Проведення громадської 14 20 43 42 44 38
екологічної експертизи
Проведення заходів та акцій 44 54 33 30 24 16
щодо захисту природних 
об’єктів
Участь у заходах екологічного 26 25 35 40 39 35
моніторингу
Виконання спеціальних 26 23 28 35 46 42
(замовних) досліджень
Розробка екологічних 18 14 14 23 69 63
технологій
Проектування територій, 15 8 19 8 66 8
що охороняються*
Розробка і реалізація 44 51 29 29 28 20
освітніх програм
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Лобіювання екологічної 18 28 29 40 53 32
політики в центральних,
регіональних та/або місцевих
органах влади
Участь у законодавчій 6 11 29 49 65 40
діяльності
Здійснення демонстраційних 20 8 30 8 50 8
(показових) екологічних
проектів*
Збір і поширення екологічної  55 47 29 36 16 17
інформації

* Зазначені сфери діяльності не включались в анкету 2000 року.

Крім перелічених ареалів активності, деякі учасники анкету8
вання виокремили важливість у своїй діяльності екологічної освіти
та виховання серед школярів і громадськості; доведення
відповідної екологічної інформації до первинних осередків і насе8
лення; розбудову мережі первинних організацій; екологічну пра8
возахисну діяльність та залучення науковців до популязирації еко8
логічних знань.

Умовно всі наведені сфери діяльності, як і задекларовані в по8
передньому параграфі (див. табл.4) тематики, можна розподілити
на дві групи. Перша охоплює суто екологічну діяльність у межах
екологічної професійної спільноти, яка зовні виглядає доволі відо8
собленою та самостійною від решти суспільства (“річ у собі”). Дру8
га охоплює коло соціально8екологічних проблем і дозволяє гово8
рити про “зелений” рух як органічну частину суспільного ор8
ганізму.

Для соціологічного аналізу в таблиці 4 викликають особливий
інтерес саме складові другої групи, які пов’язані із соціальними по8
тенціями руху, його участю в побудові демократичного суспільства,
створенням передумов для встановлення громадянського контро8
лю над державними структурами у головних сферах життєдіяль8
ності українського суспільства. Дійсний рівень соціально8політичної
активності екоНУО можна оцінити, якщо згрупувати в один кластер1

участь у законодавчій діяльності, лобіювання екополітики та прове8
дення громадських екологічних експертиз.

1Від англ. “cluster” — у цьому випадку сукупність.
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Впродовж останніх п’яти років фактично не змінилась загаль8
на кількість українських екоНУО, які мають середній рівень
соціально8політичної активності (таких трохи більше половини),
натомість скоротилась частка політично залучених і, навпаки,
збільшилась кількість політично індиферентних організацій.

Зазначена ідентифікація грунтується на такій шкалі відпо8
відей: наявність детальної програми дій інтерпретується як полі8
тична залученість, періодична участь в акціях — як середня ак8
тивність і відсутність будь8якої участі у цій сфері — як політична
індиферентність.

Безперечно, “політичну заангажованість” і “аполітичність”
екоНУО коректно розглядати тільки як оцінку їхньої соціально8
політичної активності в природоохоронній діяльності, а не як пря8
мий вимір певних політичних уподобань та орієнтирів. Тобто у цьо8
му контексті в дефініції “соціально8політична активність екоНУО”
наголос робиться саме на соціальному аспекті.

Участь екоНУО у передвиборчих кампаніях полягає у висуванні
кандидатів або їх підтримці, якщо вони мають у передвиборчій
платформі екологічну програму. Висування кандидатів відбу8
вається як до місцевих і регіональних органів законодавчої влади,
так і до Верховної Ради України.

Ознайомлення з наведеними результатами потребує не тільки
усвідомлення цифрового матеріалу, але й погляду на здобутки ре8
ально діючих громадських екологічних організацій. Зокрема, за8
гальна малочисельність екоНУО, які мають детальну програму
своєї участі в законодавчій діяльності, аж ніяк не означає, що ук8
раїнські “зелені” за останні п’ять років були пасивними спостеріга8
чами перебігу подій у сфері екологічного законодавства України.
Тому для об’єктивної оцінки суспільного внеску екологічного руху
в перелічені сфери доцільно зіставляти дві категорії соціальної
діяльності “зелених”: “кількість” та “якість”.

Зрозуміло, що сучасні українські екоНУО відрізняються між
собою за розгалуженістю своєї внутрішньої організаційної струк8
тури та соціальним впливом. Існують організації8лідери, є “серед8
няки”, а також досить слабкі, які існують радше формально, ніж ре8
ально. Сила і впливовість конкретної екоНУО визначається, як
правило, її ресурсним (людським, інформаційним, ор8
ганізаційним) потенціалом, авторитетом в очах екологічної гро8
мадськості, політичними якостями її лідерів.
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Важко переоцінити і роль “породжуючого” середовища, яке не
тільки надає конкретній організації “стартовий капітал” (у вигляді
ідеології, інформації, зв’язків, а також організаційних осередків,
які вже існували), але й продовжує надавати їй всебічну ресурсну
підтримку. В результаті відбувається процес концентрації влади і
ресурсів у деяких екоНУО національного рівня і залучених як
регіональні філії до діяльності міжнародних екологічних ор8
ганізацій.

Проведені соціологічні опитування свідчать про “мозаїчний”
розподіл мобілізуючого потенціалу екоНУО по всій території рес8
публіки. На сучасному етапі становлення громадянського су8
спільства в Україні не існує регіонів, де “зелений” рух став би по8
тужним чинником соціально8політичного життя. Правомірно гово8
рити лише про окремі локальні (місцеві) екоорганізації, діяльність
яких у кращому випадку охоплює межі області.

Лідери екоорганізацій України, як загальнонаціональних, так і
регіональних, досить високо оцінюють потенціал своїх організацій
у мобілізації населення до широкомасштабних акцій. Такої думки
дотримується понад половини учасників глибинних інтерв’ю. Кри8
терій масштабності акції лідери екоНУО зіставляють з
реєстраційним статусом організації і відповідним до нього гео8
графічним ареалом діяльності. Цей підхід можна вважати корект8
ним, оскільки масштабність акції загальнонаціональної організації,
природно, відрізняється від масштабності дій у розумінні
регіональної або місцевої організації.

Зауважимо, що самооцінка лідерами мобілізуючого по8
тенціалу організацій “зелених” радше оптимістична, ніж реалістич8
на, виходячи з існуючого рівня екологічної культури та свідомості
населення України. Залучення населення до масштабних приро8
дозахистних акцій можливе лише у випадку безпосередньої загро8
зи екологічної катастрофи, зокрема внаслідок техногенної аварії
на об’єктах атомної енергетики. В інших випадках, коли наслідки
контамінації доокілля не здаються такими явними, масова сві8
домість не реагує належним чином1.

За самооцінкою лідерів екоНУО, найбільш сильні і впливові
екоорганізації діють в Одеській і Вінницькій областях, на Донбасі,
Буковині і Львівщині. Серед республіканських організацій найвищу

1Детальніше про сучасний стан масової екологічної свідомості населення
України йтиметься в розділі 3.
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самооцінку своєму потенціалу дали керівники Українського това8
риства охорони природи, Фонду врятування дітей від чорно8
бильської трагедії, Всеукраїнської екологічної організації МАМА8
86 та Всеукраїнської екологічної ліги.

Республіканське товариство охорони природи пов’язує свій
потенціал впливу на український соціум з Радами трудових колек8
тивів, які є колективними членами УТОП, а також з численним яд8
ром індивідуальних членів. Одразу ж зауважимо, що суб’єктивна
оцінка активності Товариства свідчить радше про номінальний ха8
рактер його діяльності. Згадаємо принаймні один вищеназваний
факт — про звітність керівництва Товариства, в якому фігурують
мільйони членів. Це результат попередньої практики залучення
членів до цієї “загальнонародної” природозахисної організації. За8
раз же немає сенсу вважати себе найчисельнішою і найвпли8
вовішою, навіть якщо певні установи та організації інколи надають
Товариству матеріальну підтримку. Останнє не може бути визнане
критерієм для автоматичного загального включення всіх, хто
працює в цих установах та організаціях, до членів УТОП.

Можливість зростання впливу УЕА “Зелений світ” на еко8
логічний рух ставить її керівництво у залежність від матеріального
забезпечення, а також зміцнення асоціації енергійними активіста8
ми з новітніми знаннями у сфері соціально8екологічної діяльності
та фандрайзінгу. Ця організація, маючи достатні людські ресурси,
не має фінансової можливості реалізувати весь свій потенціал
екологічної активності. Зокрема, на початок 2001 року Асоціація
об’єднувала близько 50 екоНУО, серед яких 16 за своїм статусом
були обласними організаціями. Крім того, на цей час в УЕА “Зеле8
ний світ” діяло 14 тематичних комісій та 2 допоміжно8функціональ8
них. На актуальність зміни генерацій в екологічному русі, збере8
ження спадкоємності та пошуку нової зміни екологічного активу
вказали також лідери інших екоНУО, насамперед ті, які працюють
з дітьми та молоддю.

Лідери окремих екоНУО зазначили, що ініціювання або участь
в екозахисних акціях не входить у коло їхніх обов’язків, оскільки
статут організації не передбачає такого роду діяльності. На рес8
публіканському рівні такої тактичної лінії дотримуються Всеук8
раїнська асоціація біологів рослин, Національний екологічний
центр, а на місцевому — Валеоцентр (м.Киів), Київський еколого8
культурний центр та деякі інші екоНУО.
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Звертає на себе увагу факт стану київських екоНУО. В столиці
України, відповідно до адміністративного статусу міста, розташо8
вані штаб8квартири національних екоНУО. Діяльність цих ор8
ганізацій охоплює (принаймні за Статутом) всю республіку, без
особливих наголосів на розв’язанні екологічних проблем най8
більшого міста України. В свою чергу, переважна більшість міських
організацій або мають вузькопрофільну спеціалізацію, або їхня ак8
тивність не виходить за рамки міського адміністративного району.
Наприклад, Валеоцентр займається оздоровленням усіх бажаючих
за вегетаріанською системою харчування. Робота Центру зводить8
ся до проведення тренінгів, семінарів, де проводиться індивідуаль8
на робота з кожним учнем (тим, хто бажає оздоровитися).
Керівництво Київського еколого8інформаційного клубу вважає, що
в змозі організувати дітей шкільного віку тільки з найближче роз8
ташованих до клубу середніх загальноосвітніх шкіл.

Певним винятком може бути діяльність громадської природо8
охоронної спілки “Порятунок Голосієва”, яка веде затяжну бороть8
бу за збереження значного лісового масиву Голосієво в межах
міста і створення на його базі Національного парку.

В самооцінці соціальної активності лідери багатьох екоНУО
виявились достатньо самокритичними. Зіставлення високих са8
мооцінок з реальним рівнем активності конкретних екоНУО
загалом збігається. Більшість респондентів з8поміж лідерів “зеле8
них” визнали свою діяльність недостатньо активною, але
здебільшого не внаслідок особистої пасивності, а як похідну
об’єктивних обставин, у першу чергу економічних труднощів ор8
ганізації.

Свою здатність залучати населення до широкомасштабних
акцій лідери екологічного руху пов’язують у першу чергу із залучен8
ням активу екоНУО та використанням засобів масової інформації.
Зокрема, Вінницька обласна організація Асоціації “Зелений світ”
має в своєму розпорядженні 500 активістів. Як зазначив лідер “Зе8
леного руху Буковини” (м.Чернівці), його організація має своїх
представників у більшості населених пунктів області.

Рівень ефективності діяльності українських екоНУО та загаль8
ний резонанс соціальної активності екологічного руху в Україні
значною мірою залежать не тільки від організаційних та фінансо8
вих ресурсів “зелених”, але й від власне характеру їхньої конкрет8
ної діяльності, її соціальної затребуваності.
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Аналіз первинної соціологічної інформації дозволяє просте8
жити “технологію” і практику проведення окремих найбільш поши8
рених різновидів і відповідних форм діяльності екоНУО.

2.3.1. Збір і розповсюдження екологічної інформації

Зазначений ареал активності охоплює два взаємопов’язаних і
водночас певною мірою автономних аспекти залежно від спожи8
вача екологічної інформації, яким можуть бути самі екоНУО та гро8
мадськість. Тому у цьому параграфі доцільно розглядати обидва
аспекти без іх штучного відокремлення.

Поняття “екологічна інформація” у річищі Оргуської Конвенції
1998 року означає будь8яку інформацію в різній матеріальній
формі (письмовій, аудіовізуальній, електронній тощо), яка містить
відомості про стан складових природного доокілля та його компо8
ненти; чинники та соціальну діяльність, що впливають або можуть
впливати на вищезазначені складові, та аналітичні матеріали, ви8
користані в процесі прийняття рішень з екологічних питань; стан
здоров’я, безпеки, умов життя людей, стан матеріальної культури
тією мірою, якою на них впливають або можуть впливати пе8
релічені екологічні та соціально8екологічні чинники.

Згідно з положенням статті 50 Конституції України, кожному
гарантується право вільного доступу до інформації про стан
доокілля, про те, що така інформація ніким не може бути засекре8
чена. Проте в дійсності це право в нашій країні далеко не завджи
може бути реалізоване з огляду на існуючі об’єктивні та
суб’єктивні причини.

Державні органи збирають інформацію насамперед з метою
виконання своїх безпосередніх функцій управління та контролю, а
тому кожний орган відповідно до чітко визначеного кола своїх по8
вноважень та обов’язків збирає саме ту інформацію, яка необхідна
для виконання його функцій, і систематизує цю інформацію в
найбільш зручному для себе форматі. Відтак екологічна інфор8
мація, якою володіють державні органи, зібрана, проаналізована
та оформлена відповідно до внутрішніх потреб і вимог, і мож8
ливість її використання для інших потреб, зокрема для потреб пе8
ресічних громадян, є обмеженою як з причини наявності не8
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обхідної інформації, так і з причини наявного формату її подачі і
зберігання. Навіть за умов сьогоднішної відносної доступності
екологічної інформації її нагромаджують передусім у межах відо8
кремлених вертикальних структур — відомств, комітетів, установ,
і тому вона залишається по суті відомчою.

Внутрішньовідомчий обмін інформацією організований за
принципом протитоку: спочатку знизу догори у вигляді цифрового,
картографічного, звітного матеріалу. Як правило, потік проходить
крізь кілька решет8усереднювачів (районних, обласних, регіо8
нальних). На середніх рівнях нерідко існують аналітичні матеріали,
в яких відзначені причинно8наслідкові зв’язки. Проте на більш ви8
соких рівнях екологічна інформація охоплює дедалі більший спектр
територіальних відомостей і починає втрачати свою предметність
та конкретику. Значне усереднення даних призводить до втрати ок8
ремих, іноді важливих, деталей та подробиць. Зворотний потік
інформації (згори вниз) репрезентований наказами, норма8
тивними актами та іншими циркулярами.

В кожній піраміді є відносно незалежна течія — наукова інфор8
мація (праці відповідних науково8дослідних установ), проте й та8
кого роду інформація готується в галузевих інститутах на замов8
лення відповідних державних структур.

Характерною ознакою державної екологічної інформації є ус8
кладненість інформаційного обміну “по горизонталі”: якщо “верти8
кальний” обмін інформацією всередині відомства є достатньо
відрегульованим за допомоги нормативних документів, то
міжвідомча циркуляція екологічної інформації ускладнена через
бюрократичні бар’єри [47, 21 — 24].

Таким чином, отримання екологічної інформації з державних
джерел є доволі складним та трудомістким завданням, а сама
інформація через наведені об’єктивні причини може бути недо8
статньою.

Але мають місце також труднощі, пов’язані з існуючим в Ук8
раїні механізмом поширення державної екологічної інформації,
зокрема з розповсюдженням Національної доповіді про стан на8
вколишнього природного середовища України, яку, починаючи з
1991 року, щорічно готують служби Мінекобезпеки України. Цей
документ, який є по суті базовим державним джерелом еко8
логічної інформації, друкують обмеженими накладами, які
розповсюджуються серед посадових осіб. Ці матеріали не дохо8
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дять не тільки до широких верств населення, але навіть до мережі
обласних бібліотек країни. Крім того, видання Національної до8
повіді в другій половині 908х років переважно виходило із значним
запізненням, а іноді у скороченому варіанті. Це позначалось не
тільки на оперативності, але й на об’єктивності викладеної в ній
інформації внаслідок змін в екологічній ситуації.

Незадовільний рівень екологічного інформування наших гро8
мадян підтверджують результати соціологічних опитувань. Так, за
даними репрезентативного опитування 750 міських жителів До8
нецької області1 однозначна більшість респондентів (80%) вказа8
ла на свою зацікавленість в отримуванні інформації щодо еко8
логічної ситуації в Донбасі — одному з найбільш екологічно
невгаразділих регіонів України. Фактично така ж сама кількість
опитаних (76%) вважала, що рівень інформування про екологічне
становище міст області, в яких вони проживають, як і загалом по
області, є недостатнім.

В свою чергу, дві третини експертів, опитаних наприкінці 2000
року2, вважали, що рівень поінформованості населення про еко8
логічну ситуацію в місті свого постійного проживання загалом є
недостатнім. Аналіз соціального статусу та місця роботи експертів
виявив одну цікаву деталь — переважна частина позитивних
оцінок рівня екологічної поінформованості населення припадає на

1Проведене в травні 1996 року Донецьким інформаційно8аналітичним
центром у семи містах області.
2Опитування проводилось Центром соціальних та маркетингових
досліджень СОЦИС на замовлення Київської неурядової екологічної ор8
ганізації МАМА886 в рамках Проекту “Ініціація участі громадськості в
місцевих планах дій з гігієни навколишнього середовища”. Виходячи із за8
вдань Проекту, метою експертного опитування було виявлення суб'єктив8
ної оцінки безпосередніх учасників Локальних екологічних планів рівня
ефективності таких програм. Оскільки в ролі акторів таких планів поста8
ють різні сектори суспільства, то опитування охоплювало експертів від
профільних державних органів, місцевих владних структур, екоНУО і влас8
не екологічної громадськості. В ролі останньої постала соціально активна
частина місцевого населення з8поміж інтелігенції, дипломованих фахівців
та виробничників. У кожній з точок опитування (міста Київ, Ніжин та Сева8
стополь) було опитано по 15 експертів. Причому в Києві, враховуючи ста8
тус столиці, були опитані не тільки експерти міського та обласного рівнів,
але й представники республіканських державних установ.
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фахівців державних органів системи охорони здоров’я — санітар8
но8епідеміологічних станцій, а також самих управлінь охорони
здоров’я.

В українському екологічному русі існують окремі екоНУО, для
яких збір та поширення екологічної інформації є головним
профілем діяльності. Зокрема, до таких організацій належать
Інформаційно8видавниче агентство НЕЦУ “Довкілля”, Благодійний
інформаційно8видавничий центр “Зелене дос’є”, Центр еко8
логічної освіти та інформації Києво8Могилянської Академії.

Як приклад розглянемо практичну діяльність Центру “Зелене
дос’є”. Ця екоНУО заснована в 1994 році з метою поширення
інформації про стан доокілля та місце людини у ньому. Серед 10
штатних співробітників є професійні журналісти, які намагаються
отримати екологічну інформацію безпосередньо від фахівців. Що
ж до фактологічних даних, то тут “Зеленому дос’є” надають допо8
могу як місцеві екоНУО (зокрема, найбільш активно Центр
співпрацює з Екоклубом із Запоріжжя), так і відповідні державні
органи, насамперед системи Мінприроди та Міністерства з над8
звичайних ситуацій.

Центр організує і проводить кампанії у пресі, прес8конфе8
ренції, видання необхідної екологічної літератури, семінари8
тренінги з питань роботи з пресою та з екологічної журналістики,
надає всім бажаючим можливість користуватися його інфор8
мацією та екологічною бібліотекою. Для задоволення попиту гро8
мадськості, в першу чергу зацікавлених журналістів, щодо акту8
альної й оперативної екологічної інформації “Зелене дос’є” актив8
но використовує електронні засоби зв’язку, випускаючи тримов8
ний дайджест “ЕкоТиждень”, двомовні щоденні новини, а також го8
туючи тематичні добірки.

За переконанням керівництва “Зеленого дос’є”, агентство еко8
логічних новин має функціювати на комерційних засадах, а не існува8
ти за рахунок іноземних грантів. Відтак у планах Центру створення
економічно самостійного структурного підрозділу, який би розповсю8
джував платну екологічну інформацію. Варто зауважити, що такого
роду інформація має подаватися, з погляду керівництва Центру, як
соціальні новини з екологічною складовою.

Якщо ж говорити про більшість українських екоНУО, то
об’єктом збору екологічної інформації є конкретні джерела кон8
тамінації, стан природних об’єктів. Оформення зібраної інфор8
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мації здійснюється у вигляді протоколів, паспортів стану об’єктів
природи, докладів з окремих проблем доокілля. Для поширення
цієї інформації “зелені” використовують електронні засоби інфор8
мації, друковані видання, проводять спеціальні конференції та
семінари, а по можливості вступають у безпосередній контакт з
владними структурами (наприклад, під час виступів на сесіях
місцевих рад). Зазначений напрямок діяльності дозволяє екоНУО
об’єктивно інформувати населення і формувати громадську дум8
ку, адекватну актуальності екологічних проблем.

Для інформування населення екологічні організації використо8
вують площину періодичних видань та ефірний час радіо8 і телека8
налів, які здебільшого належать державі. Це, по8перше, говорить
про те, що владні структури можуть позитивно ставитись до еко8
логічного руху (якщо захист доокілля не зачіпає їхніх інтересів), по8
друге, свідчить про недостатню кількість власних засобів масової
інформації у “зелених” України. Більшість екоНУО не має власних
друкованих видань, у кращому випадку обмежуючись випуском
прес8релізів та окремих інформаційних бюлетенів.

Взаємовідносини “зелених” України із засобами масової інфор8
мації охоплюють не тільки виступи екоНУО в пресі та електронних мас8
медіа, але й безпосередню участь екофілів у роботі окремих організацій
“четвертої влади”. В свою чергу, членами окремих екоНУО є журналісти.
Деякі екоНУО спромоглися створити власні регулярні радіо8 і телепере8
дачі з екологічної тематики. Зокрема, Товариство сталого розвитку Ук8
раїни (м.Вінниця) в середині 908х років щомісяця проводило радіопере8
дачу на обласному радіо з питань консервації природних об’єктів. В цей
же час Артемівська місцева організація УЕА “Зелений світ” створила ло8
кальне екологічне телебачення і мала в своєму розпорядженні студію.

В середині 908х років НЕЦУ спільно з Інститутом усталених
спільнот (Вермонт, США) здійснював проект “Екологічне телеба8
чення та обізнаність”. У межах проекту працювало кілька десятків
українських громадських організацій. Під час його реалізації роз8
роблялись еколого8освітні курси, видавались буклети, плакати,
відеофільми, а на першому національному каналі телебачення де8
який час виходила регулярна екологічна передача “ЕКО”. Проте
створення регулярної загальнонаціональної екологічної програми
все ще залишається відкритим питанням.

Помітним досягненням для екологічного руху в Україні стала
поява в 1999 році на першому каналі українського радіо щотижне8
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вої півгодинної радіопередачі “Зелений світ очима небайдужих”.
Цей успіх став результатом співпраці “зелених” та профільного
Комітету Верховної Ради України, який очолив голова УЕА “Зеле8
ний світ” Ю.Самойленко.

Окремо слід зупинитись на екологічних періодичних друкова8
них виданнях, оскільки вони є одночасно каналом поширення та
джерелом отримання екологічної інформації як для профільної чи8
тацької аудиторії, невід’ємну частину якої складають члени еко8
НУО, так і для всіх зацікавлених прошарків населення. У
висвітленні екологічної проблематики спеціалізовані видання, на
відміну від масових, мають такі головні переваги, як наявність у ав8
торів базової екологічної освіти; більш глибокий аналіз екологічних
проблем, про які вони пишуть; демонстрація взаємозв’язку між
окремими явищами та глобальними процесами; відсутність фак8
тичних помилок, коректність подання інформації. 

За даними українського екожурналіста О.Бєлякова, на кінець
908х років у нашій країні налічувалось понад 50 таких видань [9].

На підставі розгляду обсягового фактологічного матеріалу
О.Бєляков виокремлює чотири етапи в розвитку вітчизняної еко8
логічної преси: підготовчий, пов’язаний з появою та активною
діяльністю студентських Дружин охорони природи, впливом чор8
нобильської катастрофи на масову екологічну свідомість, виник8
ненням постійних тематичних рубрик у масових друкованих видан8
нях; поширення малотиражних неофіційних екологічних видань
інформативного змісту, які оперативно реагували на суспільні по8
треби в одержанні незалежної екологічної інформації; масове ви8
никнення видань державних і громадських екологічних ор8
ганізацій, розрахованих на широкий загал читацької аудиторії; на8
решті, останній етап пов’язаний з організаційним оформленням
профільних екологічних видань, орієнтованих на окремі цільові
групи читачів та їхні вузькопрофесійні інтереси [7, 12].

Одним з перших представників української екологічної періо8
дики стало видання “Рідна природа”, яке почало виходити у Києві в
1971 році спочатку як науково8популярний бюлетень, а згодом і як
науково8популярний екологічний журнал. Через кілька років після
чорнобильської катастрофи та послаблення секретного режиму
щодо екологічної інформації виникає низка нових екологічних ви8
дань. Так, науково8виробниче об’єднання “Прип’ять” утворює газе8
ту “Вісник Чорнобиля” (1988); завдяки ентузіазму журналіста, пись8
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менника М.А.Прилуцького навесні 1990 року вийшов у світ перший
номер республіканської екологічної газети “Зелений світ”. У цьому
ж році побачив світ перший номер вісника Товариства Лева, Дру8
жин охорони природи і екологічного відділу Львівського міськкому
комсомолу “Зелений Дзвін”. У 1990 році вийшов перший номер ре8
спубліканського вісника УТОП “Голос товариства”, який потім
змінив назву на “Трилисник”. У 1991 році почав виходити еко8
логічний вісник Національної академії наук України, Інституту
кліткової біології та генетичної інженерії “Ойкумена”.

Другий сплеск власне самостійних екологічних видань почав8
ся в середині 908х років. У цей період у Києві починають виходити
одразу кілька нових журналів, поява яких була викликана не8
обхідністю зміни профілю читацької аудиторії: від масових до
спеціалізованих видань. Як приклад можна назвати журнал для
екоНУО “Екологічний експрес” та дитячий журнал “Паросток”. На
початок 2001 року більшість періодичних друкованих видань еко8
логічного профілю виходила у формі вісників та бюлетенів окремих
дієздатних екоНУО.

Розповсюдження таких видань відбувається переважно або шля8
хом безкоштовного поширення, або за певну плату, яку читач визна8
чає як благодійний внесок. Окремі видання розсилають електронною
поштою. Фінансування та поширення видання  здійснюють у
більшості випадків за рахунок грантів донорів, внесків засновників та
спонсорів. Така не завжди стабільна ситуація з фінансуванням при8
зводить до негативних наслідків: або повного припинення існування
видання, або його несистематичного виходу.

Прикладом першої ситуації може стати журнал “ЕкоЕкспрес”,
який впродовж 1995 року видавався двома мовами на високому
професійному рівні, але згодом припинив своє існування
внаслідок відсутності потрібних коштів. У свою чергу, номінально
існує, але фактично не видається вищезгаданий журнал “Ойкуме8
на”. Наприкінці 908х років цей журнал намагалися реанімувати че8
рез видання його додатку, але фактично окремого журналу “Світ у
долонях”.

Не вдаючись у детальний аналіз кожного з екологічних видань,
зазначимо їхні головні недоліки: малотиражність та нерегулярність
виходу з друку, що викликано скрутним фінансовим становищем
більшості видавців; складність мови для розуміння масовим читачем,
значна кількість матеріалів, які для неспеціаліста можуть бути неціка8



117

вими і незрозумілими (зокрема, звіти про різні екологічні конференції
та документи, які ними прийняті); обмеженість читацької аудиторії,
що складається переважно із співробітників природоохоронних дер8
жавних структур, вчених, викладачів і самих учасників громадського
екологічного руху, хоча необхідність виходу на широкі верстви насе8
лення стає дедалі гострішою (щоправда, останнім часом зазначені
видання почали більше орієнтуватися на екологічне просвітництво і
виховання, отже на більш широке коло читачів); однотипність жанрів і
стилів, недостатність репортажів, цікавих інтерв’ю, а також нестача
матеріалів, написаних живою розмовною мовою, що є наслідком
відсутності професійних кадрів, журналістів, редакторів. В Україні ще
й досі відсутня загальнонаціональна екологічна газета з
періодичністю більше ніж раз на тиждень, яка могла б оперативно
висвітлювати поточні події, інформувати про екологічні катаклізми та
аварії, давати коротко8 та довгострокові прогнози1.

Як наслідок, такий канал поширення екологічної інформації та
комунікації є малопотужним і не може самотужки виконати функцію
заповнення медійного простору об’єктивною, оперативною інфор8
мацією. Цей висновок аж ніяк не означає, що такі видання взагалі не
потрібні. Йдеться про те, що для забезпечення потужного соціально8
го резонансу діяльності екологічного руху, створення сприятливих
передумов для екологізації масової свідомості з необхідністю вини8
кає потреба залучення до цього процесу засобів масової інформації,
включаючи періодичні друковані видання.

Поряд з друкованими виданнями з другої половини 908х років
дедалі більшого значення та поширення в українському екологічному
русі набувають електронні бюлетені на базі комп’ютерних засобів
зв’язку. Вагомою перевагою інформаційних мереж є оперативність
поширення інформації, відсутність реальної альтернативи з боку
інших різновидів комунікації у випадку передачі масивів інформації ге8
ографічно віддаленим локальним екоНУО, а також використання
комп’ютерної пам’яті для зберігання великих обсягів інформації та їх
оперативного використання у випадку потреби.

В середині 908х років була створена спеціально для українських
екоНУО комп’ютерна мережа “EnviNet8Україна”, до якої мала змогу
залучитись також екологічна громадськість. Різноманітну екологічну
інформацію можна знайти також в інших електронних мережах.

1Слід визнати, що певною мірою такі функції досить успішно виконує еко8
логічна інформаційна агенція “Зелене дос'є”. 
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Новітнім досягненням у зборі та поширенні екологічної інфор8
мації стало використання Інтернету та створення найбільш потуж8
ними екоНУО власних веб8сайтів. Зокрема, такі можливості ко8
мунікації мають Всеукраїнська неурядова екологічна організація
МАМА886, Благодійний інформаційно8видавничий центр “Зелене
дос’є”, шерег інших екоНУО.

Враховуючи всю важливість екологічного інформування, все ж
таки слід зазначити, що діяльність екоНУО не має обмежуватись
лише цим полем діяльності. У зв’язку з цим можна погодитись з
О.Бєляковим, який вказує на негативну тенденцію відходу окре8
мих активістів “зелених” до суто видавничої та інформаційної
діяльності з інших сфер екологічної активності.

2.3.2. Екологічне виховання і освіта

Однією з найбільших перешкод, що гальмує будь8який
політичний прогрес у розв’язанні екологічних проблем, у тому
числі й зусиллями громадських організацій, є загальний рівень ро8
зуміння екологічних проблем більшістю населення, включаючи
тих, хто приймає відповідальні рішення. Оскільки головні риси ха8
рактеру людини формуються на початку її життя, то підвалини
соціоекологічного виховання повинні закладатися саме в цей час.
За умов соціально8економічної стагнації, коли більшість ук8
раїнських пересічних сімей намагаються розв’язати проблеми ви8
живання, функцію екологічного виховання мають перебрати на се8
бе органи народної освіти та екоНУО. Для останніх ця ланка робо8
ти має особливе значення, оскільки дозволяє впливати на процес
екологізації свідомості нової генерації і, таким чином, готувати но8
вих активістів “зелених”.

Екологічне виховання передбачає виховання гуманного став8
лення до природи (моральне виховання); формування системи
екологічних знань і уявлень (інтелектуальний розвиток); розвиток
естетичних почуттів та участь дітей в посильній для них діяльності з
догляду за рослинами і тваринами, з охорони і захисту природи.

Екологічне виховання має бути поєднане відповідним чином із
системою екологічної освіти, коли екологічні знання входять до
базового компонента шкільної освіти і до структури вищої школи.
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Якщо в індустріально розвинених країнах Заходу екологія стає по8
вноцінним складником системи освіти, то в Україні загальна
шкільна освіта продовжує залишатись консервативною в плані її
екологізації. У кращому випадку набуття екологічних знань відбу8
вається факультативним шляхом. Деякі набутки екологічного чину
спричиняються в процесі викладання біології та географії, проте
загальний стан залишається незадовільним.

У 1992 році на замовлення Мінекобезпеки України був розроб8
лений проект Закону України “Про екологічну освіту”. Наступного
року Управління екологічної освіти, інформування та зв’язків з гро8
мадськістю цього міністерства організувало обговорення доку8
мента, в якому взяли участь також екоНУО. Всі одностайно висло8
вилися за те, що необхідно мати державний акт про екологічну
освіту. Проте проект цього Закону не був прийнятий, оскільки мав
численні недоліки і не відповідав за суттю і формою існуючим за8
конодавчим вимогам [71, 149]. Тому на нинішньому етапі зали8
шається нерозв’язаним питання розробки концепції та національ8
ної програми безперервної багатощаблевої екологічної освіти і
відповідного правового регулювання.

Слід визнати, що екологічна освіта є доволі непростою спра8
вою, оскільки причиново8наслідкові зв’язки, що ведуть до виник8
нення екологічних проблем, часто досить подовжені у часі і складні
по своїй суті. Людям важко усвідомити, що нерідко саме їхня по8
ведінка як споживачів є підставою низки екологічних проблем.
Участь громадських організацій в екологічній освіті приводить до
того, що аналогічного змісту інформація сприймається зовсім на
іншому рівні довіри, ніж коли такі заходи проводять професійні
лектори або вчителі.

У жовтні 1994 року Інформаційно8видавнича агенція “Довкілля”
організувала та провела зустріч лідерів організацій, що займаються
проблемами практичної екологічної освіти та виховання. Результа8
том цієї зустрічі стало прийняття рішення про створення асоціації
“Еко8міст”. Було створено ініціативну групу з трьома коорди8
наційними центрами в Ялті, Львові та Києві. У грудні 1994 — серпні
1995 року до “Еко8мосту” приєдналися та почали співпрацювати ще
11 представників організацій з Києва, Кривого Рогу, Чернівців, Ужго8
роду, Луганська, Горлівки та Одеси.

Неформальний характер участі “зелених” в екологічній освіті
компенсує їхню меншу професійну підготовленість порівняно з
штатними лекторами і викладачами з проблем охорони природи.
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Відтак стає зрозумілою потреба створити при Міністерстві освіти та
науки України Громадську Раду громадських організацій природо8
охоронного спрямування, що працюють у сфері екологічної освіти.
Таку пропозицію висловили в резолюції учасники науково8практич8
ної конференції “Екологічна освіта і виховання: досвід та перспекти8
ви”, організованої ВЕЛ та Академією педагогічних наук України во8
сени 2000 року. Конференція проводилась з метою обміну та уза8
гальнення досвіду екологічної освіти та виховання; обговорення та
забезпечення громадської підтримки Конвенції безперервної еко8
логічної освіти і визначення перспективних напрямків розвитку еко8
логічної освіти та виховання в Україні.

Діяльність екоНУО у цій сфері охоплює різні категорії населен8
ня і адекватні цим категоріям методи і форми роботи.

У низці організацій існують спеціальні структурні підрозділи,
що займаються роботою з школярами і вчителями середніх шкіл. З
метою залучення дітей і школярів екоНУО використовують різно8
манітні форми. Поряд з традиційними уроками екологічного вихо8
вання в школах (які в окремих випадках проводяться у вигляді віде8
оуроків), щорічних зльотів і змагань окремі організації стали ініціа8
торами щорічного проведення в своїх населених пунктах та облас8
тях екологічних дитячих фестивалів до Всесвітнього Дня Землі,
конкурсів екологічного плакату, літературного твору.

Своєю активністю в цій роботі відрізняється ВЕЛ, яка нама8
гається залучити до акцій ВДС “Екологічна варта” максимальну
кількість дітей та молоді. ВЕЛ заснувала бібліотечну серію “Еко8
логічна освіта та виховання”, в якій друкують матеріали для підго8
товки уроку екологічних знань, який з ініціативи цієї екоНУО прово8
дять у перший тиждень вересня.

Оригінальною формою екологічного виховання дітей і шко8
лярів є також використання екологічних казок і оповідань. Еко8
логічна казка має велике виховне значення завдяки її особливому
емоційному впливу на психологію дитини. Через неї можна при8
щепити не лише любов до природи, а й усвідомлення необхідності
її охорони, популяризувати знання про навколишнє середовище,
змалку формувати у дитини правильну екологічну поведінку. Живі
герої екологічних казок здійснюють різні вчинки, викликаючи у
слухачів жваву реакцію — від співчуття до осуду. Якщо казка не
просто читається, а розігрується у вигляді вистави, це розвиває у
дітей потяг до творчості та відповідні комунікативні навички.
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Заслуговує на увагу факт розробки екоНУО спеціальних про8
грам з екологічної освіти. В Луганську організація “Гея” підготувала
“Регіональну систему екологічної освіти”, а в Тернополі обласна ор8
ганізація “Зеленого світу” розробила концепцію формування еко8
логічної культури в школі і програму для товариства “Юний еколог”.

Для студентської молоді екоНУО проводять спеціальні занят8
тя, по можливості забезпечують відповідною літературою, а в
низці вузів “зелені” сприяли введенню у навчальний процес про8
грам з екологічного виховання (Дрогобицький педінститут) або
відкриттю спеціальності “еколог” (технічний вуз у Тернополі).

Перспективним для подальшої активності українських екоНУО
в цій сфері діяльності є їхня участь у системі позашкільної еко8
логічної освіти, підтвердженням чого є досвід “зелених” Буковини
[5,  44 — 45].

У 1995 році при обласному еколого8натуралістичному центрі
дітей та юнацтва було зареєстровано як громадську організацію
обласне дитяче екологічне товариство “Паросток”, яке об’єднало
на добровільних засадах не тільки дітей, але й педагогів, батьків,
науковців, які налаштовані на екологізацію системи освіти та еко8
логічне виховання шкільної молоді. Головна мета діяльності ор8
ганізації полягає у впровадженні нетрадиційних, специфічних
форм екологічної освіти в систему позашкільної роботи, еко8
логічній просвіті та вихованні дітей і юнацтва. Цій меті підпорядко8
вані головні різновиди діяльності, які передбачають: проведення
масових природоохоронних акцій; організацію акцій щодо збере8
ження біорізноманіття; проведення конкурсів, конференцій, фес8
тивалів та виставок; організацію екологічних таборів.

Так, члени цієї екоНУО провели експедицію “Едельвейс” з метою
врятування популяції цієї квітки в Путильському районі Буковини.
Проведенню цієї акції передувала тривала змістовна підготовка до
вивчення біології едельвейса, методик його культивування, а також
особливостей проведення пропагандистських зустрічей з доросли8
ми і дітьми. Розроблялися програма учнівських наукових досліджень,
сценарій зустрічей, проводився конкурсний відбір учасників. Ця екс8
педиція збагатила її учасників знаннями про природне середовище,
навчила відновлювати втрачені природні ресурси, дала можливість
відчути особисту відповідальність за дії людини перед природним
середовищем. Знятий під час експедиції відеофільм демонстрували
по телебаченню і зараз використовують як методичний посібник.
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Наведені приклади свідчать, що систематичне навчання різ8
них цільових груп, підвищення рівня їхніх екологічних знань та сис8
тематичне інформування населення щодо доцільності екологічної
поведінки повинні по8різному проявлятися у предметних напрям8
ках освітньої та просвітницької діяльності українських “зелених”:
по об’єктах природи (ліси, ріки, гірські системи); по ландшафтах,
біологічних видах флори і фауни, що занесені до Червоної книги; з
урахуванням територіально8географічної специфіки; по промис8
лових та побутових технологіях, а також з урахуванням різних
соціальних інституцій та структурних утворень суспільства.

Невід’ємною ланкою екологічного виховання та освіти слід
визнати також природоохоронну пропаганду, яка крім загально8
освітнього значення дозволяє посилити установки та переконання
її соціального об’єкта (аудиторії) щодо екологізації свідомості та
поведінки. Серед численних екоНУО в Україні, які артикулюють
свою активність у цій сфері, можна відзначити досвід та активність
Київського еколого8культурного центру, який спільно з Центром
охорони дикої природи Соціально8екологічного Союзу (Москва)
видає бібліотечну серію “Природоохоронна пропаганда” [11; 12].

2.3.3. Природозахисна діяльність

Природозахисна діяльність включає в себе громадський кон8
троль за виконанням природоохоронного законодавства, гро8
мадський екологічний моніторинг та участь у розширенні території
природно8заповідного фонду.

Державна система моніторингу в середині 908х років мала у
своєму розпорядженні лише 37 обладнаних пунктів спостережен8
ня на всю країну. Крім того, як свідчать результати експертного
опитування посадових осіб державних структур різного рівня, які
відповідають за раціональне використання природних ресурсів,
більшість державних службовців значною мірою потребують су8
часної професійної підготовки в проведенні моніторингу навко8
лишнього природного середовища [95, 31].

Відтак моніторинг, що проводиться з ініціативи екологічних ор8
ганізацій, може надавати додаткову інформацію, яка є корисною
для планування природозахисної діяльності державних органів.
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Зокрема, УЕА “Зелений світ” виступила з пропозицією організува8
ти моніторинг стану полезахисних лісосмуг, які посаджені
здебільшого у повоєнні роки і не знаходяться на балансі Міністер8
ства лісного господарства України.

Мінекобезпеки країни має в середньому два інспектори на
адміністративний район України, що ускладнює реальний кон8
троль за виконанням природоохоронного законодавства. Крім то8
го, інспектори залежні від місцевих органів влади, які часто самі
порушують діючі закони про охорону доокілля. Така залежність ви8
являється у багатьох практичних питаннях (наприклад, транс8
порт). Тому зрозуміла необхідність здійснення громадського кон8
тролю з боку місцевих екологічних організацій. В 1994 році нака8
зом міністра охорони навколишнього середовища було затверд8
жено Положення про громадський контроль, яке передбачає по8
няття “громадський інспектор” і надає низку повноважень гро8
мадським інспекторам.

Проте наприкінці 908х років наказом того ж Міністерства
діяльність громадських екологічних інспекцій була припинена. Фор8
мальною причиною такого рішення стали факти порушень та зло8
вживань з боку окремих громадських інспекторів. Намагання голови
профільного комітету Верховної Ради України в грудні 2000 року
відновити їхню діяльність хоча б у межах двох загальноукраїнських
організацій (УТОП та УЕА “Зелений світ”, серед інспекторів яких не
було виявлено порушників) закінчилось невдачею.

Влітку 1995 року Асоціація “Зелений світ” розпочала кампанію
“громадської інвентаризації” відповідності стану прибережних
смуг малих річок вимогам природоохоронного законодавства. Бу8
ла досягнута домовленість з природоохоронною прокуратурою
про притягнення винних до відповідальності у випадках значних
порушень.

Малі річки України відіграють значну роль у збереженні біо8
логічного та ландшафтного різноманіття. Але подальше погіршен8
ня стану малих річок України, передусім внаслідок промисловго та
побутового забруднення, призвело до загрози зникнення багать8
ох з них. Тому НЕЦУ та його Інститут екології розробили Концепцію
діяльності мережі українських неурядових екологічних організацій
зі збереження та відновлення річок, яка була обговорена на за8
гальнонаціональному семінарі в листопаді 2000 року. З метою
спрямування зусиль українських “зелених” на суттєве поліпшення
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екологічного стану малих річок автори Концепції виступили з про8
позицією об’єднання екоНУО, що працюють на річках, в асоціацію
“Річкова мережа України”, а також розробки програми діяльності
та створення єдиних методичних засад для практичної роботи, зо8
крема громадських планів дій.

Слід визнати, що нерідко лише фахівець8біолог здатний оцінити
значення того чи того природного об’єкта для збереження природ8
ної різноманітності. Для місцевого населення такий об’єкт може ма8
ти суто прагматичне значення, тому господарські обмеження,
пов’язані з наданням цьому об’єктові статусу заповідника, можуть не
підтримуватися місцевими жителями. У цьому випадку наявність
місцевої екологічної групи, яка б роз’яснила людям значення збере8
ження природи, може відіграти значну роль для подальшого збере8
ження природоохоронного об’єкта. І вже існують позитивні прикла8
ди. Так, у Миколаївській області завдяки взаємодії вчених, громадсь8
ких організацій і влади площа природно8заповідного фонду за першу
половину 908х років зросла у кілька разів.

Одним з найбільших успіхів комісії УЕА “Зелений світ” із за8
повідної справи та охорони дикої природи в середині 908х років
стала допомога заповіднику Асканія8Нова. Завдяки пропаган8
дистській кампанії “Зеленого світу” заповідник отримав статус
юридичної особи, право приймати самостійні рішення і нове під8
порядкування Всеукраїнській академії аграрних наук. До цього за8
повідник фактично був структурним підрозділом Інституту тварин8
ництва, керівництво якого в першу чергу приділяло увагу власне
тваринництву, а не заповідній справі.

Природний ландшафт сприймається людиною за своїми мор8
фологічними особливостями, за його мальовничістю, естетикою і
створює свій особливий, лише йому властивий вплив, за словами
Р.В.Хімка, свою “музику8мелодію”. Саме існування цих “мелодій”
змушує екологічно свідомих людей ставати на шлях захисту при8
родного доокілля, боротьби за збереження та розширення ланд8
шафтів незайманої природи, але водночас екологічно несвідомі
люди енергетику ландшафту сприймають лише як продукт беззас8
тережного споживання під час “релаксації” або як джерело фізичних
ресурсів. Переважання споживацького ставлення до навколишньо8
го природного середовища, значний рівень урбанізованості при8
родних ландшафтів призводять до втрати їхніх естетичних функцій,
які позитивно впливають на ментальне та фізичне здоров’я людини.
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Відтак стає зрозумілою важливість участі екоНУО у верифікації
способів, методів оцінки естетичної цінності окремих ландшафтів, у
класифікації всієї території України за категоріями суб’єктивно8есте8
тичного сприймання, а також у створенні спеціальних рекреаційних
зон на ландшафтах з високими потенціалами.

З кінця 908х років за активної участі екоНУО в Україні прово8
дится щорічна екологічна акція “Марш парків”, спрямована на
піднесення престижу заповідної справи та надання практичної до8
помоги заповідникам, національним природним паркам та іншим
природоохоронним установам. У 1999 році за наказом Мінекобез8
пеки України координатором з проведення “Маршу парків” було
призначено Національну асоціацію природоохоронних територій
України, яка мала забезпечити поширення інформації про приро8
доохоронну діяльність у спеціальних виданнях, бюлетенях та цен8
тральних ЗМІ.

У найближчій перспективі головними завданнями екоНУО в
сфері збереження біологічного різноманіття є пошук та реєстрація
територій, придатних для створення природоохоронних об’єктів, а
також пошук, реєстрація та ліквідація джерел негативного впливу на
біорізноманіття. Ці заходи у подальшому повинні трансформувати8
ся у догляд та повне утримання окремих природоохоронних тери8
торій; спостереження за станом природних об’єктів; участь у ство8
ренні окремих елементів екомережі та у впровадженні екологічно
безпечних технологій у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Затвердження українським парламентом Загальнодержавної
програми формування національної екологічної мережі України на
2000 — 2015 роки створює сприятливий соціальний макрокон8
текст для активізації екологічного руху в цій сфері діяльності. Зок8
рема, пункт 13 цієї програми передбачає сприяння у створенні но8
вих та залученні існуючих громадських еколого8експертних
центрів до процесу екологізації масової свідомості населення Ук8
раїни. Ця програма покликана вдосконалити і розвивати еко8
логічне законодавство України, сприяти втіленню рекомендацій
Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафт8
ного різноманіття, прийнятої ще 1995 року. Українські екоНУО мо8
жуть сприяти формуванню національної екологічної мережі, яка
включає в себе частину земель країни, на яких зберіглися майже
незайманими природні ландшафти, а також окремі прибережні
дільниці акваторії Азовського і Чорного морів.
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Для природоохоронної діяльності українських “зелених” важли8
ве значення має діючий на державному рівні Закон України “Про
екологічну експертизу”, який, проте, далеко не завжди виконується
на місцях. Місцеві Ради дають дозвіл на шкідливі виробництва,
оскільки це дозволяє збільшити кількість робочих місць. Значною
мірою поліпшити ситуацію може введення екологічно безпечних
технологій на промислових підприємствах, які підлягають привати8
зації. У випадку порушення приватним промисловим
підприємством природоохоронних вимог воно може бути закрите.
Значно складніше закривати державні підприємства, оскільки у
більшості випадків спрацьовує корпоративний інтерес чиновників.
Екологічні нормативи, яких раніше дотримувались суб’єкти госпо8
дарської діяльності, нині нерідко порушуються.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про екологічну екс8
пертизу” підготовку висновків екологічної експертизи і прийняття
рішень щодо подальшої реалізації (використання, застосування)
об’єкта екологічної експертизи здійснюють з урахуванням гро8
мадської думки. Проте саме питання врахування цієї думки,
відповідного процесуального порядку та документального
закріплення видається найбільш проблематичним. Частково в ук8
раїнському законодавстві можна знайти відповідь, яким чином по8
винні розглядати та враховувати звернення громадян, у Законі Ук8
раїни “Про звернення громадян”. Проте, враховуючи широке тлу8
мачення поняття громадськості, а також специфіку процесу оцінки
впливу на доокілля, мережа “Екоправо” виступає з пропозицією
визначити та закріпити порядок документування та врахування
думки громадськості і забезпечити контроль за виконанням цього
порядку.

З точки зору керівника Благодійного фонду “ЕкоПраво8Львів”,
важливою є можливість оскарження висновку державної еко8
логічної експертизи у зв’язку з порушенням порядку її проведення
або на інших підставах, а також оскарження інших рішень, прийня8
тих на підставі висновку експертизи. Це було б додатковою га8
рантією громадськості у захисті екологічних прав [108].

Важливим напрямком діяльності окремих екоНУО є також без8
посередня участь в експертизах, причому роль екоорганізацій та
форма участі в проведенні громадських експертиз варіативні: “зе8
лені” можуть поставати або як одні з учасників експертизи, або як
її ініціатори та організатори. Українські екоНУО проводять експер8
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тизи з досить широкого спектра екологічних проблем: експертизи
“чистоти” продуктів харчування, стану навколишнього середови8
ща на предмет виявлення джерел контамінації, оцінки можливих
екологічних наслідків впровадження природоохоронних проектів
та економічних програм.

2.3.4. Участь в акціях екологічного протесту

Участь в акціях екологічного протесту передбачає попереднє
спільне обговорення проблеми “зеленими” з уповноваженими
представниками організації та/або підприємства, винних у забруд8
ненні доокілля. Як суб’єкти відповідальності за екологічно небез8
печні умови проживання місцевого населення можуть поставати та8
кож і державні структури влади. У випадку безрезультатності пере8
говорів (зокрема, відмови зупинити викід канцерогенів, компенсу8
вати вже завдані природі збитки, включаючи локалізацію наслідків
контамінації, або захистити екологічні інтереси та право громадян
на екологічну безпеку) обираються два сценарії дій: звернення в су8
дові інстанції або участь в акціях протесту.

Акції екологічного протесту проходять у формі мітингів, де8
монстрацій, пікетування або розповсюдження листівок. Найбільш
значні акції протесту були спрямовані проти захоронення токсич8
них відходів, які надійшли з8за кордону, будівництва хімічних ви8
робництв поряд із заповідними зонами. “Зелені” України пікетува8
ли об’єкти підвищеного радіаційного ризику (авіаполігон стра8
тегічних бомбардувальників у Тернопільській області, Хмельниць8
ку АЕС, Мукачівську РЛС в Закарпатті). В Запоріжжі регіональне
відділення Асоціації “Зелений світ” ініціювало проведення місько8
го референдуму проти будівництва шостого реактору Запорізької
АЕС. У 1993 році Асоціація “Зелений світ” подала до Верховної Ра8
ди України пропозицію про розв’язання шляхом загально8
національного референдуму питання про розвиток або обмежен8
ня атомної енергетики в Україні та закриття або продовження ек8
сплуатації Чорнобильської АЕС. Але парламент проігнорував про8
позицію “зелених”.

Особливо активними виявились “зелені” Сєверодонецька, які
ще в далекому 1989 році під час страйку шахтарів внесли еко8
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логічні вимоги в пакет вимог страйкових комітетів, а в грудні того
ж року надіслали колективного листа з аналогічними вимогами до
тогочасної Верховної Ради СРСР. У період з 1989 по 1994 роки в
Сєверодонецькій та Київській міських радах активно працювали
депутатські групи “зелених”.

У низці випадків акції протесту бувають результативними і
приводять до позитивних зрушень. За одностайною оцінкою
кримських екоНУО, найефективнішою акцією “зелених” півостро8
ва в першій половині 908х років було блокування будівництва
Кримської АЕС. У Києві за активної підтримки екологічних ор8
ганізацій було прийнято рішення про оголошення столиці України
без’ядерною зоною. В Горлівці (Донбас) досягнена угода про за8
криття окремих ділянок екологічно шкідливих виробництв, а прак8
тично всі промислові підприємства міста прийняли екологічні про8
грами. За активної участі екологічних організацій поблизу Мукаче8
ва в Закарпатті зупинено будівництво Пістрялівської радіоло8
каційної станції, а в Стебнику на Львівщині реконструйовано
місцевий калійний завод.

Як свідчать результати інтерв’ю, звернення екоНУО до судових
інстанцій часто не доходять до судового розгляду. Владні структури
намагаються відреагувати на пред’явлені “зеленими” звинувачення
без порушення кримінальної справи. Як приклад можна навести
справу мешканців селища Пирогово під Києвом. Враховуючи еко8
логічну небезпеку проживання в цьому селищі, викликану сусідством
двох міських звалищ і сховища радіоактивних відходів, та загрозу за8
топлення будинків, постало питання про переселення місцевих жи8
телів з цієї екологічно небезпечної зони. Пройшло понад десять
років, доки на підставі колективної скарги жителів (листопад 1999
року) голова Київської держадміністрації дав розпорядження про
відселення жителів Пирогова і відшкодування їм моральних збитків.
Активну участь у цій справі взяли юристи громадської еколого8пра8
вової організації “ЕкоПраво8Київ”.

В свою чергу, за позовом Всеукраїнського об’єднання “Зеле8
на молодь України” в 2000 році відбулись судові засідання щодо
закриття сміттєвого полігону поблизу с.Тарасівка Києво8Свято8
шинського району. Суд залишив чинною свою попередню поста8
нову про тимчасову заборону прийому твердих відходів на полігоні
до винесення остаточного рішення суду. Проте відповідачі в особі
представників Управління екології і природних ресурсів Київської
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области та Києво8Святошинського виробничого управління жил8
комгоспу проігнорували попередню постанову суду і продовжува8
ли приймати відходи [49].

Прикладом успішної діяльності українських екоНУО щодо за8
хисту права населення на екологічну безпеку повсякденного про8
живання є також “лузанівська справа”1.

Внаслідок прорахунків проектувальників забудови м.Одеси
неподалік від підприємства для промивки цистерн від нафти, без
будівництва необхідних потужностей для відводу каналізаційних
вод, було зведено великий житловий район міста. Місцеві жителі
Лузанівки за юридичної підтримки “ЕкоПраво8Київ” звернулися до
суду з позовною скаргою на бездіяльність місцевих владних струк8
тур, що примусило останніх зайнятися розв’язанням екологічних
проблем цього району міста. Місцеві жителі створили “Комітет
громадського самоврядування Лузанівки” і спільно з екоНУО МА8
МА8868Одеса впродовж півроку лобіювали свій варіант розв’язан8
ня цих проблем в Одеській міській раді, вимагаючи негайного за8
криття екологічно небезпечного об’єкта.

В результаті спільних зусиль у 1999 році було прийнято рішен8
ня про закриття цього підприємства, а Кабінетом Міністрів виділе8
но з резервного фонду необхідні кошти для завершення
будівництва каналізаційно8насосної станції. Проте реальна загроза
невиконання рішення сесії міської ради щодо закриття згаданого
підприємства змусила активістів екоНУО МАМА886 звернутись за
підтримкою до європейського екологічного руху. Міжнародна еко8
логічна спільнота підтримала жителів Лузанівки і звернулась до ме8
ра міста Одеси та депутатів міської ради з проханням виконати
прийняте рішення і гарантувати місцевому населенню право на
безпечне проживання. Поставлена “зеленими” мета була досягне8
на в 2000 році, коли станція з промивки цистерн від нафтопродуктів
нарешті була закрита і демонтована, а каналізаційно8насосна
станція з відводу каналізаційних стоків запущена в експлуатацію.

Наведені приклади заслуговують на особливу увагу, оскільки є
переконливою ілюстрацією потенційних можливостей екологічної
спільноти у розв’язанні проблем екологічної безпеки та захисту
громадянських прав населення в локально окресленому соціаль8
ному просторі.

1За назвою житлового району в Одесі.
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2.3.5. Лобіювання екологічної політики в органах влади

В грудні 1998 року відбулась важлива подія в діяльності сучас8
ного екологічного руху в Україні — почався процес громадського
обговорення Національного державного плану дій ще до того, як
цей документ був прийнятий урядом. Завдяки активним діям груп
українських екоНУО, насамперед мережі екоНУО МАМА886 та Еко8
Право, Національний план дій з гігієни доокілля (НПДГД) став пер8
шим планом в Україні, який став предметом громадських консуль8
тацій ще на стадії його розробки [105, 17 — 24].

Цей План відповідає вимогам європейського співтовариства
до екологічних програм і на період його початкового обговорення
був одним з перших таких документів в Європі. Такого роду інно8
вація давала Україні можливість на отримання міжнародної фінан8
сової допомоги на окреслені Планом екологічні потреби.

Перший етап підготовчої роботи (травень 1998 року) був при8
свячений написанню доповіді до НПДГД, в якій аналізувалась ситу8
ація у різних сферах, пов’язаних з екологією та її впливом на здо8
ров’я населення України. Власне написання Плану розпочалось
під час другого етапу (вересень 1998 року). Визнанням ролі еко8
НУО в цьому документі став той факт, що повна редакція розділу
Плану “Участь громадськості” була підготовлена екоНУО МАМА886
та прийнята з незначними доповненнями.

Процес консультацій мав своєю метою узагальнити позиції ук8
раїнських екоНУО, представників наукової громадськості, бізнесу
та офіційних осіб. Фінансову підтримку надав англійський фонд
“Know8How”, а сам проект підтримав Комітет Верховної Ради з пи8
тань екологічної політики, природних ресурсів і ліквідації наслідків
чорнобильської катастрофи, який спільно з Комітетом охорони
здоров’я несе відповідальність за проведення обговорення і прий8
няття НПДГД парламентом України.

З метою концентрації уваги на ключових проблемах Плану для
процесу консультацій були відібрані такі розділи, як “Продукти
харчування”, “Радіаційна безпека”, “Паливно8енергетичний ком8
плекс”, “Якість повітря”, “Поінформованість населення, медико8
екологічна освіта та просвіта”, “Участь громадськості”, “Якість во8
ди” і “Відходи”.
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Для підготовки процесу громадських консультацій була утво8
рена Координаційна Рада (КР) — тимчасова коаліція, головне
завдання якої полягало в організації консультативних семінарів
для громадського обговорення проекту офіційного НПДГД по всій
країні. До складу цього координаційного органу увійшли окремі
екоНУО та мережі їхніх регіональних організацій8партнерів. 

До функцій КР входило визначення тих розділів проекту Плану,
які є предметом наступного консультування за участю громадсь8
кості; забезпечення інтересу і кооперації представників уряду що8
до консультативного процесу, а також забезпечення партнерами
(зацікавленими соціальними групами) проведення консуль8
таційних зустрічей в різних містах України.

З організаційної точки зору вперше настільки оперативно в Ук8
раїні була створена ситуативна коаліція екоНУО для реалізації кон8
кретного завдання. Від самого початку 560 організацій та фізичних
осіб з різних секторів суспільства, включаючи різні НУО (екологічні,
жіночі, із соціального захисту та охорони здоров’я), вчених, представ8
ників бізнесу і урядових установ отримали друкований примірник
цього Плану з пропозицією до співпраці. Потім 240 осіб, які забажали
співробітничати, взяли участь у п’яти семінарах, які відбулися в різних
містах України. В результаті спільних зусиль за три місяці було зібра8
но понад 700 зауважень і пропозицій, більша частина з яких увійшла
до остаточної офіційної редакції НПДГД.

Такий досвід міжсекторного співробітництва особливо корис8
ний та важливий для України, оскільки такого роду співробітництво
доцільно використати в період підготовки до Пан8Європейської
конференції міністрів навколишнього середовища “Навколишнє
середовище для Європи — 2003”, яка має відбутися у Києві.

Головні положення НПДГД як переговорчого процесу між
різними соціальними суб’єктами в екологічній сфері базуються на
таких принципах.

По8перше, максимальна конкретизація механізму виконання:
чітке формулювання конкретних цілей і визначені для їх втілення
терміни та конкретні виконавці, які відповідають за їх реалізацію.
Тільки у цьому випадку екоНУО мають можливість вимагати
звітності від державних установ і представників промисловості, на
яких покладена відповідальність за реалізацію плану.

По8друге, пріоритетність у розв’язанні поставлених завдань,
пов’язана з лімітуванням наявних ресурсів для реалізації ком8
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плексних екологічних програм. З метою мотивації активного вклю8
чення у переговорчий процес його соціальних суб’єктів, а також
для більш ефективного виокремлення пріоритетів (тобто реально
існуючих пріоритетів) є доцільним визначення першочергових
завдань з боку всіх учасників НПДГД. На всіх ділянках, де тільки
можливо, доцільне складання кошторису для кожного заходу і
здійснення відповідного тиску на урядові органи, які, у свою чергу,
надають екоНУО кошторис кожної запланованої дії. Якщо ж влада
не може надати такий кошторис на запропоновані екоНУО заходи,
то виникає питання, наскільки серйозно вони налаштовані щодо
його втілення в життя.

По8третє, принцип “передачі повноважень”: рішення і захід
повинні бути здійснені на тому рівні влади, який найближче стоїть
до розв’язання цієї проблеми, тобто йдеться про децентралізацію
керування і влади. Останнє є важливим моментом для успіху ініці8
атив у сфері екологічної безпеки в тих країнах, де централізована
модель адміністративного керування є надмірно консервативною
для сприяння встановленню горизонтальних зв’язків — як зв’язків
з партнерами з інших країн, так і відносин між територіальними
спільнотами населених пунктів у межах своєї країни. Поряд з цим
багато проблем, пов’язаних з навколишнім природним середови8
щем і його впливом на стан здоров’я людини, необхідно розв’язу8
вати на локальному рівні.

Для розвитку партнерства українського уряду і громадськості
на місцевому рівні в рамках НПДГД передбачається створення
місцевих Рад за участю представників різних секторів суспільства
і громадськості для розробки і втілення Місцевих Планів Дій. Крім
цього, з метою стимулювання кращих екоНУО і окремих активістів
екологічного руху запропоновано спільно з обласними Радами і
приватними підприємствами створити фонд “Премія за ініціативи
у сфері гігієни навколишнього середовища”.

Особливий інтерес для технології ведення переговорів у сфері
екології між урядовими органами, представниками бізнесу і НУО
має розділ Плану “Механізм реалізації запланованих дій”, зокре8
ма, лобіювання НУО уряду для створення такої структури, як
Національний комітет по реалізації НПДГД.

Цей орган повинен мати аналогічні структури на регіонально8
му і локальному рівнях, на які покладається відповідальність за
розробку плану свого рівня. До складу Національного комітету (і
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його аналогічних структур на місцях) обов’язково повинні входити
представники НУО, яких вони самі призначають згідно з чіткою
процедурою, прийнятою більшістю цих організацій.

Важливим для переговорчого процесу є і той момент, що
Національний комітет і його регіональні відділення повинні мати
характер узгоджувальних, консультативних і контрольно8спосте8
режних органів, але не виконавчих, враховуючи недоцільність у
цьому випадку колективної відповідальності. На кожному рівні
відповідати за виконання Плану повинна тільки одна фізична осо8
ба — координатор, який працює за контрактом і кандидатура яко8
го ухвалюється або відхиляється Комітетом на підставі поперед8
ньо підготовлених аргументів.

Координатор повинен мати право розпоряджатися ресурсами
базового фінансування НПДГД і мати повноваження контролю і
приймання виконаних заходів, передбачених Планом, які фінансу8
ються з інших джерел. До штатного розкладу, фінансованого з ба8
зових ресурсів, можуть бути включені кілька штатних одиниць
адміністративного апарату. Без візи координатора не повинен
фінансуватися або затверджуватися жодний галузевий або тери8
торіальний захід, включений до Плану дій. Ніякої іншої роботи ко8
ординатор не виконує, а його зарплата знаходиться у прямій за8
лежності від ходу виконання програм. Практика України щодо при8
значення міністрів або їхніх заступників координаторами
національних програм виявилась неефективною з причини до8
статньої навантаженості їх іншими службовими обов’язками.

Процес громадських консультацій успішно довів офіційним
особам, відповідальним за розробку екологічної політики, що
НУО та інші громадські організації виявились здатними внести ви8
сокопрофесійний внесок у підготовку цього документа. Участь у
такого роду екологічних переговорах сприяла підвищенню інте8
ресу і мотивації НУО для наступної роботи у сфері формування
політики, пов’язаної з розробкою місцевих та регіональних планів
дій. Зокрема, активісти окремих міст, де відбулися громадські
консультації, повідомили про початок переговорчого процесу з
органами місцевої влади стосовно підготовки регіональних і міс8
цевих планів дій з гігієни навколишнього природного середови8
ща.

В процесі консультацій постійно продовжувалось лобіювання
цього документа. Як передбачалось проектом НПДГД, всі коментарі
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і зауваження учасників обговорення були узагальнені і подані у
формі звіту в профільний комітет парламенту — Комітет Верховної
Ради з екологічної політики, природокористування і ліквідації
наслідків чорнобильської катастрофи. Крім цього, доопрацьований
варіант НПДГД був узгоджений з багатьма міністерствами і відомст8
вами, але не пройшов Кабінет Міністрів України.

Затягування процесу затвердження Плану свідчить про недо8
статне розуміння міністерськими чиновниками, причетними до
НПДГД, всієї важливості цього документа для об’єднання зусиль
різних соціальних секторів українського суспільства у розв’язанні
пріоритетних завдань у сфері екологічної безпеки, а відтак і еко8
логізації життєдіяльності нашого суспільства. Затягування із ство8
ренням Міжвідомчого комітету з питань НПДГД також стало пере8
шкодою для активної підтримки зусиль робочої групи щодо ство8
рення та затвердження Плану.

Гальмування урядом офіційного затвердження Плану, а також
усвідомлення екоНУО довготривалості його реалізації стимулюва8
ли створення Національних і локальних програм з окремих еко8
логічних проблем, які увійшли в НПДГД як самостійні розділи. Май8
же через два роки активного лобіювання з боку “зелених”
Національний план було затверджено в жовтні 2000 року Постано8
вою Кабінету Міністрів “Про заходи щодо поліпшення стану гігієни
довкілля на 2000 — 2005 роки”.

2.3.6. Участь у законодавчій діяльності

Участь у законодавчій діяльності включає в себе розробку
юридичних документів, які регламентують діяльність державних
структур у сфері екології та захисту природи, включаючи участь у
підготовці законодавчої бази природокористування.

В середині 908х років Україна потребувала (як і зараз) програ8
ми виходу з еколого8економічної кризи, засадовою стосовно якої
повинна бути концепція єдності еколого8економічних проблем,
організація державного й громадського контролю за екологічними
наслідками діяльності державних і приватних господарчих струк8
тур. Українська екологічна академія наук у 1994 році підготувала
для Верховної Ради України та Президента “Основні заходи еко8
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логічної політики України” [36]. Проте у доповіді Л.Кучми на
засіданні Верховної Ради (жовтень 1994 року) про реформування
економіки з урахуванням вимог дотримання екологічної збалансо8
ваності виробництва навіть не згадувалось.

“Зелені” України висловили владі своє ставлення до окремих
законодавчих актів. Зокрема, після прийнятття у березні 1995 року
Верховною Радою України Закону “Про пестициди та агрохімікати”
Асоціація “Зелений світ” спільно з Українською Радою миру висту8
пила із зверненням до Президії Верховної Ради, в якому підкрес8
лила, що в прийнятому Законі проігноровано заборону застосу8
вання імпортних препаратів без їх реєстрації в країні виробника,
що цей документ торує шлях безконтрольності та безвідповідаль8
ності посадових осіб, які тепер без остраху можуть давати дозво8
ли на застосування отрутохімікатів в Україні. “Зелені” звинуватили
Президію Верховної Ради у безвідповідальності та непро8
фесіоналізмі стосовно цього документа [37].

У червні 1996 року група народних депутатів, наукових і гро8
мадських діячів звернулась до Президента України Л.Кучми з
відкритим листом, де вказала, що згідно з дорученням Президента
України Л.Кучми від 6 січня 1996 року пропонується відродити про8
ект будівництва на Миколаївщині Ташлицької ГАЕС, який в 1989 та
1993 роках було відхилено як екологічно шкідливий та економічно
невигідний. Населення області масово виступає проти його
здійснення — 210 тисяч підписів у 1990 році. Миколаївська облрада,
зважаючи на висновки держекспертизи та позицію населення,
своїм рішенням у 1990 році заборонила будівництво Ташлицької ГА8
ЕС та заповнення Олександрівського водосховища, рішенням від 18
березня 1994 року створила на землях каньйону Південного Бугу, які
мали бути затоплені, регіональний ландшафтний парк “Гранітносте8
пове Побужжя” [38]. Проте це рішення на державному рівні було
проігнороване і в “Національній енергетичній програмі України”
знову з’явилися плани будівництва Ташлицької ГАЕС. На нараді в
Кабінеті Міністрів України 15 лютого 1997 року було прийнято
рішення, яке ігнорувало вимоги громадськості, а також, за словами
тодішнього міністра екобезпеки Ю.Костенка, порушувало Водний
кодекс України, Закон України “Про природно8заповідний фонд Ук8
раїни” та низку інших законів [39].

За участю Фонду врятування дітей України від чорнобильської
трагедії парламент прийняв закон, згідно з яким заборонено вико8
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ристання низки токсинів, що використовувались як добрива у
сільському господарству. Організація “Зелена Україна” сприяла
розробці декрету про заповідник “Медобори” (Буковина), а
“Комітет порятунку Дніпра і малих річок” активно працював при
обговоренні Водного Кодексу — в результаті прийняті окремі про8
позиції “зелених” до цього важливого документа. Активна участь
екологічних організацій у дебатах навколо введення Закону “Про
природно8заповідний фонд України” дозволила в середині 908х
років зарезервувати близько 2 млн га територій для наступного
створення в країні такого фонду.

Забезпечення доступу громадськості України до екологічної
інформації передбачене низкою законодавчих актів, проте істотнім
недоліком реального функціювання існуючої законодавчої бази є
відсутність дієздатного механізму широкого інформування насе8
лення з боку держави. Іншими словами, незважаючи на загалом
достатню кількість законодавчих документів, дії уряду не можна на8
звати прозорими. Таке протиріччя є результатом того, що законо8
давством України фактично не забезпечується право громадсь8
кості на участь у прийнятті рішень, за винятком Закону “Про еко8
логічну експертизу”, де громадський контроль і моніторинг мають
фрагментарний і необов’язковий характер.

У результаті успішного переговорчого процесу між вищою за8
конодавчою владою і мережею екоНУО Оргуська Конвенція була
ратифікована парламентом країни в липні 1999 року. Необхідність
утілення головних положень Оргуської Конвенції в Україні, особли8
во після її ратифікації, стимулює активне обговорення проблем
доступу громадськості до інформації та її участі в прийнятті рішень
у рамках консультацій з НПДГД.

У кінцевій офіційній редакції Плану відображена роль держав8
них органів в активному поширенні інформації про ризики, пов’язані
з впливом екологічних чинників на здоров’я. Йдеться про створення
на першому національному каналі телебачення регулярної телепро8
грами, присвяченої проблемам екології і здоров’я і фінансованої з
боку держави. Для стимулювання зацікавленості ЗМІ у висвітленні
такої тематики Планом передбачено проведення відповідних заохо8
чувальних конкурсів. В офіційний текст Плану також включене поло8
ження про відповідальність підприємств щодо обов’язкового регу8
лярного інформування населення стосовно ризиків для здоров’я,
які можуть виникати внаслідок їхньої виробничої діяльності.
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Паралельно з НПДГД в самому екологічному русі активізува8
лась робота з утілення положень Оргуської Конвенції в Україні. Зо8
крема, з метою покращення стану навколишнього природного се8
редовища і вдосконалення правозахисної діяльності НУО стосов8
но прав громадян на екологічну безпеку мережа еколого8правових
організацій “ЕкоПраво” виступила ініціатором розробки Програми
громадських екологічних організацій України з реалізації Оргусь8
кої Конвенції і законів України з охорони навколишнього природ8
ного середовища. Ведучи переговорчий процес, ця мережа за8
пропонувала іншим організаціям внести свої пропозиції до Про8
грами і взяти в ній безпосередню участь. При цьому Програма за8
тверджується тими організаціями, які внесли свої пропозиції. Крім
цього, заохочується підключення вже після прийняття Програми,
але не пізніше початку літа 2003 року, оскільки в цей час у Києві
має відбутися Пан8Європейська конференція міністрів навколиш8
нього середовища.

Екологічна небезпека повсякденної життєдіяльності ук8
раїнського суспільства створює реальну загрозу як національним
інтересам, так і інтересам конкретних соціальних спільнот та окре8
мої людини. Визнаючи потребу вдосконалення системи природо8
охоронного законодавства, українські “зелені” наголошують увагу
на такому аспекті, як правове регулювання належного фізичного
захисту техногенно небезпечних об’єктів. Показовою у цьому на8
прямку є діяльність ВЕЛ.

Впродовж 2000 року на засіданнях Наукової Ради ВЕЛ обговорю8
вали питання науково8правового обгрунтування екологічного аудиту
та екологічного страхування. Екологічний аудит за умов ринкової еко8
номіки має стати важливим інструментом гарантії конституційних прав
громадян на безпечне природне доокілля та створити передумови для
екологічної безпеки в промисловому секторі. Нормативна ж база еко8
логічного страхування в Україні є досить обмеженою і потребує напра8
цювання відповідних нормативних актів. Тому на цих засіданнях були
репрезентовані матеріали до законопроектів “Про екологічний аудит”
та “Про екологічне страхування”.

Українські “зелені” доволі активно включились у законотворче
обговорення генетично8інженерної діяльності. Восени 2000 року на
першому національному каналі телебачення відбувся “Ток8ринг”,
присвячений темі: “Біотехнології — чи здатні вони нагодувати світ?”.
У ролі противників беззастережного використання таких технологій
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виступив Центр “Зелене дос’є”. Саме ця організація спільно з “Еко8
Право8Київ” підготувала на початку цього року звернення до парла8
ментарів та Президента України з пропозицією зупинити розгляд за8
конопроекту “Про державну систему біобезпеки під час здійснення
генетично8інженерної діяльності”, рекомендованого для прийняття
Комітетом з питань науки й освіти.

Мотивація “зелених” полягала в тому, що зазначений законо8
проект не відповідав вимогам біобезпеки і порушував право ук8
раїнських громадян брати участь у розв’язанні питань, пов’язаних
із застосуванням та поширенням генетично модифікованих ор8
ганізмів (ГМО). На їхню думку, поданий законопроект не захищав
прав споживачів на безпечне харчування, не надавав їм можли8
вості обирати продукти на грунті належної поінформованості, не
передбачав повноцінної відповідальності державних установ за
можливі негативні наслідки, до яких можуть призвести рішення в
цій галузі, а також не передбачав належного маркування продукції
та інформування населення.

В день голосування депутати Комітету з питань екополітики
розповсюдили в парламенті звернення громадськості з проханням
перенести розгляд цього законопроекту. Понад 50 підписантів, се8
ред яких були і представники екологічного руху, висловили невпев8
неність, що цей документ покликаний забезпечити біобезпеку ук8
раїнських громадян. У результаті активної протидії цей законопро8
ект був відхилений Верховною Радою у першому читанні.

Розуміючи необхідність законодавчої бази для забезпечення
біобезпеки та регулювання питань, пов’язаних з використанням
ГМО, українські екоНУО пропонують свій механізм прийняття
такого Закону. Насамперед законодавство у цій сфері має бути уз8
годжене з прийнятим у рамках Конвенції з біологічного різно8
маніття (стороною якої є Україна) Картагенського Протоколу з
біобезпеки. Центр “Зелене дос’є” та “ЕкоПраво8Київ” виступають
за встановлення мораторію на масове поширення та ко8
мерціалізацію ГМО та похідних продуктів у нашій країні, доки
всесвітньо не буде доведена безпечність цієї продукції для люди8
ни та доокілля. Представники екологічного руху виступають також
за тестування та маркування продуктів, що мають у собі генетично
модифікований матеріал, і наполягають на якнайшвидшому підпи8
санні Україною Картагенського Протоколу.
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2.3.7. Нові ареали діяльності

Починаючи з другої половини 908х років в Україні здійснюється
Проект “Програма сприяння сталому розвитку в Україні” в рамках
фінансованого Агентством міжнародного розвитку США Проекту
екологічної політики та технології. З 1999 року цей проект підтри8
мує також Програма розвитку ООН. Проект сприяння сталому роз8
витку є першою широкомасштабною програмою, яка безпосеред8
ньо спрямована на поширення ідей сталого розвитку в українсько8
му суспільстві і намагається опановувати окремі елементи цієї ком8
плексної проблеми через підготовку конкретних рекомендацій та
реалізацію локальних проектів.

Українські екоНУО взяли активну участь у роботі круглих столів
(квітень — червень 2000 року), учасники яких проаналізували попе8
редню роботу і окреслили головні напрямки Програми сприяння
сталому розвитку в Україні. Українські “зелені”, як і більшість учас8
ників цих заходів, запропонували продовжити діяльність Програми
відповідно до конкретних напрямків, а саме: енергозбереження та
зміна клімату; освіта, інформація та міське управління в галузі охо8
рони доокілля; фінансові механізми природоохоронної діяльності, а
також екологічно сприятливий бізнес.

В червні 2000 року на одному з круглих столів у рамках Про8
грами відбулась презентація проекту Концепції сталого розвитку
України. За допомоги бази даних ISAR цей проект був розповсюд8
жений серед більш ніж ста українських НУО. Під час обговорення
Концепції на адресу Програми надійшло близько 20 відгуків від
НУО та державних установ, а деякі неурядові організації ініціювали
власне обговорення і за його результатами надіслали свої пропо8
зиції до Програми.

За сприяння Програми восени 2000 року були проведені гро8
мадські слухання у Києві і Львові, в яких взяли участь більше 200 пред8
ставників НУО та державних установ. Окремо слід відзначити гро8
мадські слухання, які відбулися у листопаді в Києві. На цей захід при8
були представники екоНУО з усіх регіонів та більшості областей Ук8
раїни (більше 150 осіб). Відбувся обмін думками між урядовцями, де8
путатами парламенту та активістами екологічного руху щодо пробле8
ми стратегії вдосконалення державної політики в галузі охорони на8
вколишнього природного середовища і сталого розвитку.
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Після громадського обговорення виник остаточний варіант ро8
бочого плану Програми, який включає чотири базових напрямки.
Йдеться про супровід Концепції сталого розвитку України та її
відпрацювання на регіональному рівні (демонстраційний проект по
м.Києву), сприяння роботі Національної комісії сталого розвитку,
відповідну інформаційну діяльність; впровадження принципів стало8
го розвитку України на грунті розробки еколого8економічної моделі
розвитку сировинної галузі України за сучасних умов; про розробку
головних напрямків удосконалення економічного механізму приро8
докористування та систем фінансування природоохоронної сфери
відповідно до ринкових умов та адміністративної реформи. Крім то8
го, увага приділяється також законодавчій, інвестиційній та інфор8
маційній підтримці екологічного бізнесу, зокрема проекту Закону Ук8
раїни “Про екологічно сприятливу господарську діяльність”, підго8
товленого в рамках роботи за цим напрямком.

За активної участі екоНУО остаточний варіант Концепції ста8
лого розвитку навесні 2001 року був переданий до Верховної Ради
для прийняття відповідного закону. Водночас активісти еко8
логічного руху залучились до розробки іншого документа —
Національної стратегії сталого розвитку.

У березні 2000 року офіційно зареєстрована Міжнародна ліга
підтримки екологічного підприємництва в Україні, створена як не8
урядова благодійна організація з метою розвитку екологічного
підприємництва на теренах нашої країни. Ліга розробила власну
екологічну Програму дій з урахуванням європейських тенденцій і
орієнтирів розвитку екологічної індустрії. Засновники Ліги заявили
про свою готовність допомогти керівникам підприємств та
підприємцям здійснити економічно вигідну екологічну модер8
нізацію виробництва, задекларувати власну систему екологічного
менеджменту і вийти на рівень міжнародних стандартів екологічно
чистої продукції завдяки екологічному аудиту і лізингу.

З весни 2000 року діє робоча група українських НУО з питань
зміни клімату, яка об’єднує близько 20 екоНУО практично з усіх
регіонів країни. Першим результатом спільної діяльності став лист,
надісланий до найвищих органів влади України та зарубіжних до8
норських організацій з переліком конкретних пропозицій щодо
участі громадськості у заходах з пом’якшення зміни клімату. Восе8
ни минулого року робоча група оприлюднила свої позиції стосов8
но порядку денного VI Конференції сторін Рамкової конвенції ООН
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про зміну клімату. Зокрема, більшість членів Робочої групи екоНУО
вважають, що проекти з поглинання (збільшення кількості лісів
замість скорочення викидів парникових газів) і торгівля “гарячим
повітрям” (квотами на викиди) не сприятимуть виконанню зазна8
ченої конвенції. Вони також виступають проти будівництва нових
атомних станцій та великих гідроелектростанцій, оскільки ті не
відповідають принципам сталого розвитку, натомість віддають
пріоритет енергоефективним технологіям та використанню по8
новлюваних джерел енергії [32].

Члени Робочої групи в ролі наглядачів були присутні на Га8
агській конференції (листопад 2000 року), спілкувались з офіцій8
ною делегацією України, обмінюючись поглядами на питання по8
рядку денного, а один з представників екоНУО увійшов до складу
Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату.

* * *

Аналіз соціологічної емпіричної інформації дозволяє автору
зробити висновок, що вибір конкретних ареалів та форм актив8
ності українських екоНУО визначається певною мотивацією. Ре8
зультати численних соціологічних досліджень, проведених
упродовж останніх шести років, свідчать про існування як мінімум
чотирьох базових принципів, залежно від яких обирається та чи та
форма діяльності “зелених”:

1. Ситуаційний принцип: лідери і керівництво організації бу8
дують свою діяльність залежно від умов поточного моменту. Ситу8
ативний підхід впливає на конкретну форму дій “зелених” залежно
від реакції опонента: якщо він прислуховується до думки і вимог
“зелених”, тоді достатньо інформувати громадськість про розгля8
дувану проблему з метою суспільного резонансу. Якщо винний у
забрудненні доокілля не реагує відповідним чином, то застосову8
ються різні силові методи: від збору підписів та мітингів до оголо8
шення голодовки. Вибір форми роботи, якщо організація виконує
функцію республіканського координатора, залежить також і від то8
го, хто є партнером цієї організації.

2. Географічний детермінізм: домінантою при виборі певної
форми активності є її екологічна доцільність для конкретного гео8
графічного ареалу діяльності екоНУО (переважно локальний і
регіональний рівні).

3. Структурний детермінізм: форма діяльності обирається з
урахуванням професійного статусу членів організації, визна8
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чається керівництвом або структурними підрозділами організації.
В ролі останніх можуть фігурувати групи (осередки) або регіо8
нальні підрозділи, які входять відповідно до обласної і національ8
ної організацій залежно від характеру діяльності екоНУО.

4. Прогнозно;оціночний підхід: включає в себе прогноз
ефективності пропонованої для розгляду форми діяльності, оцінку
необхідних людських ресурсів та фінансових витрат. Одним з кри8
теріїв ефективності є очікувана оперативність впливу обраної фор8
ми активності на соціальне середовище (насамперед громадську
думку і державні структури).

Зрозуміло, що в реальному житті екоНУО зазначені принципи діють у
різноманітних комбінаціях і навіть інколи важко виокремити домінуючий
принцип. У низці випадків екоНУО напрацювали й перевірили ефективність
конкретних форм діяльності і вже від них переважно не відступають. Зокре8
ма, серед опитаних лідерів екоНУО висловлювалась і така думка, що опти8
мальною формою проведення акцій протесту є пікетування, оскільки за
умов низької соціальної активності населення ця форма виглядає найбільш
наочною. Перевага екокультурних акцій полягає у можливості поєднання
відпочинку людей з екологічною пропагандою. Водночас один з респон8
дентів з представників екологічних видань схиляється до тієї думки, що дру8
ковані видання і екологічна освіта розраховані на довгостроковий період, а
радикальні акції потрібні там, де слід втручатися терміново, щоб запобігти
екологічній небезпеці.



143

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ ЯК СУБ’ЄКТ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕКОПОЛІТИКИ

Дослідження соціальних рухів викликає інтерес як елемент
становлення громадянського суспільства, як зростаюча за своєю
важливістю структура частини всього українського соціума. З цієї
точки зору вивчення екологічного руху в Україні дозволяє соціоло8
гам прояснити різноманітні проблеми соціального розвитку ук8
раїнського суспільства — від засобів виживання української
інтелігенції до динаміки ціннісних орієнтацій за умов перехідного
періоду від тоталітарної до демократичної системи.

Під альтернативною екологічною політикою розуміється
діяльність екологічного руху і екоНУО, спрямована на здійснення
проекологічних соціальних змін в українському суспільстві. Інфра8
структура цієї політики загалом може бути зображена як су8
купність екоНУО, їхніх зв’язків, а також чинників “породжуваного”
соціального середовища.

3.1. Соціальний контекст діяльності

українських “зелених”

В середині 808х років (з початком відомої “перебудови”) у
взаємовідносинах між екологічним рухом та владними структура8
ми відбуваються кардинальні зміни — змінюється кожний з цих
соціальних акторів, структура і характер їхніх взаємовідносин, їхні
ресурсні можливості та спосіб їх реалізації, а також інші аспекти
цих взаємовідносин. Тому цілком логічним є інтерес до вивчення
декомпозиції контексту екологічного руху.

Слідом за О.Яницьким автор визнає той факт, що модель тако8
го контексту має відображати історичний та культурний досвід
своєї країни (у нашому випадку України), відповідати вже
нагромадженому соціологічному матеріалу щодо взаємовідносин
екологічного руху і соцієтального контексту, а також слугувати
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підгрунтям для побудови схеми розміщення соціальних сил у про8
цесі екологізації життєдіяльності суспільства.

Така модель включає в себе три компоненти. Першим є
соціально8історичний та історико8культурний контекст, тобто сис8
тема базових цінностей і норм, які визначають структуру та ди8
наміку українського суспільства, включаючи його ставлення до на8
вколишнього природного середовища; другим є соціально8інсти8
туційний контекст, а третій є ситуативним контекстом, оскільки уо8
соблює безпосередне соціальне середовище, в якому виникають
екоНУО і від ресурсів якого вони залежать у першу чергу. В ситуа8
тивному контексті йдеться про характер взаємовідносин екоНУО
та екологічного руху загалом із сектором промислового вироб8
ництва, місцевими владними структурами та населенням, яке
мешкає в географічному ареалі діяльності організацій “зелених”.

У стабільному суспільстві перший контекст домінує над двома
іншими, оскільки базові цінності і норми фактично детермінують
другий і третій контекст. У суспільстві доби соціальної трансфор8
мації, яким є сучасна Україна, зазначена ієрархія контекстів пору8
шується: діяльність нових соціальних акторів призводить до змін у
будь8якому з трьох контекстів. Ця особливість є важливою для по8
будови стратегії екологічного руху в Україні, яка має полягати в кон8
центрації його зусиль на руйнуванні парадигми перехідного
суспільства з його ідеологією утилітаризму.

Аналіз вагомості екологічного руху як суб’єкта екологічної
політики в Україні має враховувати динаміку соціально8політичного
контексту або змін у “структурі політичних можливостей”. Водночас
слід зауважити, що поведінка колективного соціального суб’єкта (у
нашому випадку екологічного руху) не детермінується повністю
зазначеною структурою, оскільки він своїми діями збільшує або
зменшує простір своїх політичних можливостей. Крім того, цей
простір змінюється також під сукупним впливом усіх соціальних сил.

Громадянське суспільство, як формується в Україні, не можна
назвати проекологічним. Нові підприємці і суспільні рухи, пере8
важна більшість масових періодичних видань, як і саме ядро після8
перебудовної політичної культури, побудовані на домінуючій як у
колишній тоталітарній, так і в сучасній демократичній системі
західного зразка соціальній парадігмі.

Цей теоретичний конструкт базується на безмежному еко8
номічному зростанні, яке в свою чергу є похідною класичного ант8
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ропоцентричного світогляду: люди якісно відрізняються від усіх
інших живих істот, а культура і технологія є головними детермінан8
тами прогресу і визначають розвиток цивілізації. В рамках цієї па8
радігми біологічному та фізичному середовищу відводиться роль
лише ресурсу і сфери реалізації цього прогресу.

В стабільних соціальних системах, зокрема в індустріально
розвинених країнах Заходу, взаємовідносини “людина — приро8
да” базуються на екологічно8економічному принципі природоко8
ристування. Цей принцип має на меті запобігти й мінімізувати
наслідки нераціональної господарської діяльності і певною мірою
враховує закономірності функціювання природних екосистем. За
такого підходу критерієм ефективності господарської діяльності є
отримання найбільших економічних результатів за мінімальних по8
рушень природного середовища.

В індустріально розвинених країнах в середині 908х років
сформувалось три головні напрямки екологізації виробничо8гос8
подарської діяльності. По8перше, реалізується система економіч8
них механізмів, що дозволяє певним чином адекватно поєднувати
подальший економічний розвиток з певними біосферними обме8
женнями. По8друге, саме в цьому напрямку переорієнтується сис8
тема, яка забезпечує юридичні підвалини раціоналізації
взаємовідносин людини, суспільства і біосфери. По8третє,
відбуваються активізація “зеленого” руху та формування умов для
дійової участі населення в захисті доокілля.

Проте все ж таки домінує економічний інтерес, оскільки, як за8
значає Г.Бачинський, поняття “мінімізація порушення природнього
середовища” є неконкретним і може довільно тлумачитися [6, 10].
Тому господарська діяльність і сьогодні провадиться головним чи8
ном за рахунок природи й майбутніх генерацій. У більшості країн
світу організаційно і концептуально розведені природокористуван8
ня та природоохоронна діяльність. Одні відомства нещадно експлу8
атують природу, а інші — нечисленні й маловпливові — займаються
її захистом, натомість вони мають бути органічно поєднаними.

Домінанта економічного інтересу значно посилюється в пе8
рехідному суспільстві і стає головною перешкодою на шляху до
нового соціоекологічного принципу, коли критерієм ефективності
господарської діяльності має стати отримання максимального
економічного ефекту при збереженні динамічної рівноваги соціое8
косистем та їхніх територіальних складових.
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Що стосується вітчизняного природокористування, то тут да8
лися взнаки “такі світоглядні максими, як — природа сама по собі
не влаштовує людину, тому остання перетворює природу згідно із
своїми мірками і навіть згідно із “законами краси”. На нашому те8
рені найбільш повно виявив себе зв’язок між сцієнтичними
орієнтаціями, технократизмом та командно8адміністративною сис8
темою управління народногосподарською діяльністю” [50, 20].

Досвід України показує, що поєднання сцієнтистсько8прогре8
сивістських орієнтацій та несприятливих соціально8політичних об8
ставин надзвичайно ускладнює пошук нових, екологічно виважених
форм природокористування. Ні система обов’язкової екологічної
освіти, ні жорстка система правового та економічного регламенту8
вання або “безвідходні” технології не здатні розв’язати таке складне
завдання, якщо вони не розглядаються в комплексі.

Безперечно, за умов поглиблення економічної, соціально8
політичної кризи продовжується забруднення доокілля. Але саме то8
му особливої ваги набуває питання про рівень усвідомлення еко8
логічних проблем, їхнього місця у системі соціальних цінностей.

Перехід України до індустріального розвиненого суспільства з
необхідністю ставить питання: яким західним зразкам доцільно
слідувати. За умов перехідного періоду українське суспільство у
своїй більшості орієнтується на цінності суспільства “всезагально8
го споживання”. На думку німецького філософа В.Хьосле, універ8
салізація прийнятих Заходом життєвих стандартів буде найбільш
небезпечною для країн перехідного типу [112, 16]. Намагання до8
сягти рівня споживання країн Заходу без відповідних зусиль щодо
збереження екологічної рівноваги може призвести Україну до то8
тальної контамінації.

Для виявлення специфіки соціального контексту екологізації в
Україні необхідно класифікувати українське суспільство щодо його
ставлення до екологічної проблеми. Така постановка питання доз8
воляє виявити зовнішню специфіку (макросоціальний чинник)
інституціалізації екологічних інтересів у сучасному українському
суспільстві. З огляду на ставлення до навколишнього середовища
розділяють техногенні та традиційні суспільства [102].

Для техногенної цивілізації є характерною наявність у культурі
чітко вираженого шару інновацій, які постійно перебудовують
культурну традицію. Традиційні суспільства характеризуються
повільними змінами у сфері виробництва, консервацією культур8
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них традицій, відтворенням на досить значному часовому інтер8
валі соціальних структур і способу життя, які склалися в той час.
Слід зазначити, що експансія техногенної цивілізації на решту
світової призводить до поглинання або ін’єкцій західної технології
та культури (як наслідок — виникнення гібридних утворень). Обид8
ва типи суспільств характеризуються відповідною системою фун8
даментальних цінностей та світоглядних орієнтацій. Вони створю8
ють, за словами В.С.Стьопина, свого роду “геном культури”, який
забезпечує відтворення та розвиток соціального життя на певних
підвалинах. Зміна цінностей є обов’язковою передумовою для
зміни типу цивілізаційного прогресу.

В техногенній цивілізації домінантою в культурі є ідея діяльно8
активного ставлення людини до світу. Активність людини ро8
зумілась як насамперед спрямована назовні, на перетворення й
перебудову зовнішнього світу, в першу чергу природи, яку людина
повинна підкорити своїй владі. Таким чином, зовнішній світ роз8
глядається як арена діяльності людини, як простір для задоволен8
ня потреб людини.

В культурі традиційного суспільства діяльне ставлення до
світу, яке є родовою ознакою людини, розглядалось з принципово
інших позицій.

Притаманний для традиційного суспільства консерватизм
різновидів діяльності, повільні темпи їх еволюції, панування регла8
ментуючих традицій постійно обмежували прояв діяльно8перетво8
рювальної активності людини. Як наслідок, активність радше ро8
зумілась як зорієнтована всередину людини, на самоконтроль,
який забезпечує слідування традиціям.

У техногенному світі діяльність розглядається як аспект цін8
нісних та світоглядних орієнтацій. Природі ж відводиться роль уз8
годженого, закономірно влаштованого поля, де людина як розум8
на істота, що пізнала закони природи, здатна реалізувати свою
владу над зовнішніми процесами та об’єктами і поставити їх під
свій контроль. Проте сама природа невиразно усвідомлювалась
як кладова ресурсів для людської діяльності.

В техногенному суспільстві ідеал свободи особистості, а саме
діяльність і активність людини, розглядається як реалізація твор8
чих потенцій вільної особистості. Колективний суб’єкт діяльності з
цієї точки зору повинен постати як результат угоди суверенних
особистостей.
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В традиційних культурах цінність індивіда та свобод особис8
тості або зовсім не висувалась, або відходила на другий план в
ієрархії цінностей. Особистість у традиційних суспільствах ре8
алізує себе виключно через належність до певної корпорації і
найчастіше насамперед твердо закріплялась у тій чи тій соціальній
спільноті. Людина, яка не була включена в корпорацію, втрачала
якості особистості. Підкоряючись традиціям і соціальним обстави8
нам, індивід здебільшого вже з народження був закріплений за
певним місцем у кастово8становій системі, йому належало за8
своїти певний тип професійних навичок.

У техногенній цивілізації домінує ідеал можливості індивіда
включитися у найрізноманітніші соціальні спільноти та корпорації,
оскільки він не має твердої прив’язки до певної соціальної струк8
тури, а може і здатний флексибільно будувати свої відносини з
іншими людьми.

Розуміння суті влади, сили і панування над природними і
соціальними обставинами є однією з особливостей розподілу на
традиційні та техногенні суспільства.

В традиційній культурі вони розглядались як безпосередня
влада однієї людини над іншою. Цей тип культури не знав авто8
номії особистості та ідеї прав людини.

У техногенному світі відносини особистої залежності переста8
ють домінувати і підкоряються новим соціальним зв’язкам, суть яких
визначена загальним обміном результатами діяльності, що набува8
ють форми товару. Влада і панування в цій системі відносин перед8
бачають володіння і присвоєння товарів (або речей, людських цінно8
стей, що мають грошовий еквівалент). Як наслідок, у культурі техно8
генної цивілізації відбувається зміщення наголосів у розумінні пред8
метів панування сили і влади — від людини до виробленої нею речі.
Сама перетворювальна діяльність розглядається як процес, що за8
безпечує владу людини над предметом, панування над зовнішніми
обставинами, які людина має підкорити собі.

І нарешті, в техногенній цивілізації науковий раціоналізм, на8
уково8технічний погляд на світ мають особливу цінність, оскільки
науково8технічне ставлення до світу є базовим для його перетво8
рення. Воно створює впевненість у тому, що людина здатна,
здійснюючи контроль над зовнішніми обставинами, раціонально8
науково улаштувати природу, а потім і саме соціальне життя.

В традиційному суспільстві інноваційна діяльність людини не
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мала престижного статусу і маскувалась під традицію, а ідея про8
гресу не входила до системи домінуючих цінностей.

До якого ж типу цивілізацій належить сучасне українське
суспільство?

Як зазначає український філософ В.Крисаченко [56, 272 —
303; 57], символом української культури, українського способу
життя є землеробство, а самі представники української нації є яс8
краво вираженим автохтонним етносом, увесь життєвий уклад
якого (праця, традиції, культура, мова та ментальність) адапто8
ваний до однієї і тієї ж самої території та детермінований природ8
ними циклами і сільськогосподарським календарем. Таким чином,
відчуття гармонії доокілля є типовою рисою українського націо8
нального характеру.

Вся міфологічна космологія стародавніх українців є перене8
сенням із землі на небо форм свого землеробського сімейного по8
буту. В стародавньому українському пантеоні божества і духи були
досить реальними й природними. Прохання до них під час культо8
вих відправ були цілком житейські й практичні.

Моральні засади, що формувалися на цьому грунті, були
“своєрідним внутрішнім імперативом існування”. Зокрема, уяв8
лення про добро і зло надихалися доокіллям і працею на землі і за
своїм змістом та значенням виходили за межі власне етики. Вони
відігравали роль вселенських світоглядних орієнтацій, на яких три8
малася складна конструкція “надбудови” етносу.

В українському землеробському етносі органічно поєднува8
лись етичний та естетичний компоненти. Моральність, практична
користь та вправність і краса були неподільними у світосприй8
манні наших пращурів. Тому підкорення природи є абсурдним для
традиційної української свідомості, однією з характерних рис якої
була екофільність. Зазначена риса відрізняла українців від євро8
пейської людини з її природоборством.

Наступну трансформацію екологічного світогляду українців
можна простежити в річищі концепції “химерного етносу”, розроб8
леній Л.М.Гумильовим [152]. Згідно з цією концепцією варварські
дії щодо природи певного регіону звичайно здійснюють прийшлі
етноси. Химерний етнос утворюється як негармонійне поєднання
етносів, які мають, поміж інших розбіжностей, різний світоглядний
устрій та практику природокористування. У випадку повного на8
кладання цілісного світовідчуття мігрантів на якісно інше
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світовідчуття аборигенів відбуваються деградація екологічної
культури корінного етносу та руйнування властивої для території
його замешкання екосистеми.

Таким чином, химерні етноси, як вважає В.Крисаченко, “це
спільноти, які позбавлені традиційної екологічної культури, але не
набули ще нових регулятивних механізмів полагодження своїх
взаємин із довкіллям. Тому їхнє утвердження як складника
цивілізації є важким процесом не лише для культури, а й біосфери,
які зазнають відчутних збурень” [56, 305 — 306].

Механізм утілення ціннісних засад “химерного етносу” (його
опредметнення) виразно простежується на прикладі взаємин ме8
трополії та колонії у межах Російської імперії, а згодом і Радянсь8
кого Союзу. Традиційна роль України як напівколонії та сировинно8
го придатку царської Росії, а потім СРСР, процес руйнації ук8
раїнського етносу внаслідок колективізації, люмпенізування в
містах та на новобудовах доби індустріалізації призвели до відмо8
ви від власних родових коренів. Наріжні риси українського харак8
теру, їх екофільність були сформовані в традиційній сільській куль8
турі і активно втрачаються в новій урбанізованій культурі. Місто за
історичних умов України не стало опертям для розвитку ук8
раїнської культури, не підтримало національно8визвольні рухи.

В Україні ж створюється надзвичайно небезпечний механізм
звикання до екологічних проблем. За умов існуючої складної еко8
логічної ситуації в Україні стає очевидним, що духовні кондиції лю8
дини чітко корелюють зі станом її природного оточення. Між еко8
логічним невгараздінням та такими характерними рисами сучас8
ника, як психологія наймита, маргінальність, безвідповідальність,
існують складні зворотні зв’язки.

Крім того, як слушно зазначає І.Грабовська, “тривалий час по8
заісторичного існування, цілеспрямованого нищення інтелекту8
ального потенціалу українського народу призвів і до формування
нездатності сприймання нових форм мислення та практичного
діяння” [22, 243]. Сьогодні це стосується насамперед проблеми
залученості до дій третього сектора суспільства та побудови гро8
мадянського суспільства в Україні.

Психологія допустимості так званого “малого зла” заради
особистого виживання набула масового поширення. Відбувається
руйнація культурних цінностей, міжлюдські стосунки здебільшого
зводяться до конкуренції за фізичне виживання.
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Таким чином, аналіз соціокультурних витоків ставлення ук8
раїнського суспільства до навколишнього природного середови8
ща дозволяє визнати його як традиційне з привнесеними химер8
ним етносом техногенними елементами.

Поряд з цим, що стосується характеру ставлення українсько8
го суспільства до екологічних цінностей, дається взнаки існування
соціогенних ризиків як особливого різновиду ризиків, які пород8
жує діяльність людини.

Сучасне світове співтовариство можна назвати “суспільством
суцільного ризику”, про що свідчить чітка тенденція до зростання
кількості природних і техногенних аварій і катастроф [152].

В концепції “суспільства суцільного ризику”, яку розробив
німецький соціолог У.Бек, ризик у соціологічному значенні ро8
зуміється як систематична взаємодія суспільства із “загрозами і
небезпеками, які ініціюються і виробляються процесом модер8
нізації як таким. На відміну від небезпек минулих епох ризики суть
наслідки, пов’язані із загрозливою могутністю модернізації та по8
роджуваних нею глобальними нестабільністю і невизначеністю... В
суспільстві ризику невивчені й раптові наслідки набувають харак8
теру пануючої сили” [134, 21 — 22].

Принципово важливим є той факт, що виробництво ризиків є
соціальним процесом, а запропонований німецьким вченим підхід є
соціологічним. У.Бек зазначає, що в розвиненому суспільстві соціаль8
не виробництво матеріальних благ синхронізоване із соціальним ви8
робництвом ризику. Тому проблеми і конфлікти, які виникають під час
розподілу дефіциту в суспільстві, поєднуються з відповідними про8
тиріччями, які виникають унаслідок виробництва та розподілу ризиків,
породжуваних науково8технічною сферою суспільного життя.

Суспільство ризику, як вважає У.Бек, породжує в своїй внут8
рішній структурі нові людські спільноти “жертв ризику”, які на підставі
стурбованості і страху можуть об’єднатися в потужну політичну силу
[134, 50]. За сучасних умов з метою запобігання небезпеці, яка ви8
ходить з антропогенного тиску на природне навколишнє середови8
ще, люди різних соціально8професійних та вікових груп, політичних
орієнтацій об’єднуються в громадські ініціативи і соціальні рухи. По8
ява нових соціальних суб’єктів є формою рефлексії, зміни характеру
сприймання людською спільнотою умов свого існування. За таких
умов відбувається стимулювання соціальних змін, перегляду форм
соціальних відносин та взаємодії.
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Концепція “суспільства суцільного ризику” У.Бека інтерпретує
ситуацію модернізації індустріально розвинених країн Заходу. Але
не тільки новітні технології та досягнення науки виробляють ризи8
ки, останні виникають також і за допомоги ідеології та політичного
режиму авторитарного спрямування. Йдеться про соціогенні ри8
зики, які виникають унаслідок власне соціальних причин і тому в
концепції У.Бека фактично не розглядаються.

Особливість процесу екологізації в українському суспільстві
якраз і полягає у тому, що цей процес відбувається в суспільстві,
яке знаходиться на стадії трансформації і виробляє соціогенні ри8
зики. Саме таким і є сучасне українське суспільство.

Суб’єктом ризику у цьому випадку є всі індивідуальні та колек8
тивні соціальні актори, які приймають рішення, натомість об’єктом
є соціальні актори, які відчувають на собі наслідки таких прийнятих
рішень. Слід зауважити, що суб’єкти ризику можуть бути також од8
ночасно і його об’єктами — у випадку, коли вони відчувають на собі
наслідки власних рішень.

Невизначеність постає як середовище виникнення ризику, а
відтак її зростання може стати передумовою появи ще більшого за
масштабами і наслідками ризику. З точки зору російського
соціолога В.Зубкова, ризик зростає із зменшенням ймовірності
досягнення мети та з одночасним зростанням невизначеності
кількості альтернатив і ціни помилки.

Ризик є об’єктивною категорією, але зміст ризикованої по8
ведінки має суб’єктивний характер, тому можна погодитись з
В.Зубковим щодо доцільності розведення понять “ризик” і “став8
лення до ризику”.

Для теми цього наукового дослідження особливе значення
має аналіз головних умов виникнення ризику. Насамперед слід ви8
окремити соціальну зумовленість, міру свободи суб’єкта та на8
явність/відсутність аналогічних рішень. З точки зору соціальної зу8
мовленості, як зазначає В.Зубков, “ризик може бути інститу8
ціалізований як на рівні суспільства, так і на рівні поведінки окре8
мих соціальних груп. Інституціалізація ризику обмежує свободу дій
суб’єктів, проте соціальні норми орієнтують їхню поведінку в
найбільш значимих для суспільства ситуаціях” [43, 7].

Наявність або відсутність аналогів рішень для розв’язання
існуючих ризикових ситуацій дозволяє говорити про ординарні та
неординарні ризики. Якщо в доіндустріальному суспільстві існува8
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ли традиційні ризики, то в індустріальну добу виникають переду8
мови для технологічних ризиків. Останні виникають у результаті
колективних рішень або як наслідок акумуляції значної кількості дій
окремих соціальних акторів. Особливість нових ризиків полягає
також і в тому, що вони не можуть бути об’єктом безпосередніх
спостережень з огляду на їхню комплексну сутність. З цієї причини
зазначені ризики, як правило, є невизначеними, а їхні наслідки —
малопрогнозованими.

В середині 808х років К.Перро увів у науковий обіг соціо8
логічної науки поняття “звичайні аварії” (normal accidents), під яки8
ми він розумів неминучі (конструктивно закладені) відмови техніки
в складних технологічних системах — атомних електростанціях,
нафтохімічних підприємствах, системах управління повітряного
руху [175; 176]. Оскільки системні відмови відбуваються
внаслідок складної взаємодії технічних компонентів, то,
відповідно, не слід шукати винних серед обслуговуючого персона8
лу. З його точки зору, намагання знайти конкретних суб’єктів
відповідальності за такого роду аварії викликане передусім орієн8
тацією на “економічне зростання” та політичними інтересами гос8
подарської еліти, на яких і грунтується сама процедура оцінки ри8
зику [141, 481].

З надмірною категоричністю такого погляду можна погоди8
тись лише у випадку суто техніко8технологічних збоїв зазначених
систем, які виникли в процесі їх експлуатації, але не були викли8
кані помилковими технологічними та конструкторськими рішення8
ми. В інших випадках неправомірно говорити про повне усунення
людини від відповідальності за виникнення технологічних катаст8
роф, переконливим доказом чого є катастрофа на Чорнобильській
АЕС 1986 року.

На противагу техногенним ризикам, які мають у більшості ви8
падків технологічну природу, соціогенні ризики виникають
унаслідок функціювання власне самої соціальної системи. Джере8
лом такого роду ризиків є порушення соціального порядку, а
соціальні зміни відіграють своєрідну роль “потужних генераторів
соціальних та інших ризиків. І навпаки, ризики, що породжуються і
нагромаджуються впродовж функціювання певної соціальної сис8
теми, можуть провокувати соціальні зміни” [125, 51].

Соціологи виокремлюють три головні передумови генези постра8
дянського суспільства соціогенних ризиків [81, 24 — 26]. По8перше,
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відсутність у науковому пізнанні постійного аналізу власне діяльності
суспільства для соціального і природного середовища. Як наслідок,
відбувається істотне скорочення в суспільстві культурного ресурсу, не8
обхідного для адаптації до якісно нових умов його існування. По8друге,
зневажання інституціалізації ризик8рефлексії, під якою О.Яницький
розуміє “необхідність витрачання дедалі більшої частини матеріальних
та інтелектуальних ресурсів суспільства на створення “ризик8поряд8
ку”, вбудованого в процес суспільного виробництва нормативно8
ціннісного регулятора, який обмежує його ризикогенність” [125, 25].
Тому сучасне пострадянське суспільство, окремим прикладом якого є
Україна, нагально потребує створення такої інституціалізації, інакше
існує загроза зовнішнього лімітування життєдіяльності такого
суспільства. Численні спроби експорту в Україну токсичних відходів з
боку західноєвропейських виробників лише підтверджують мож8
ливість такого сценарію. По8третє, фактичне примирення з ризиком,
який визнається як неминуча умова існування суспільства. Останнє
дозволяє соціологам говорити про “підрив певних загальних підвалин
поведінки самозбереження людини і суспільства” [125, 26].

Виробництво соціогенних ризиків в Україні не в останню чергу
викликане тим, що наше суспільство переживає складний період
суспільної трансформації. Поняття трансформації виокремлює за8
лежність суспільних змін від дій не тільки власне реформаторських
сил, але й інших соціальних суб’єктів, які функціюють у дезорганізо8
ваному інституційному середовищі. Звідси, як зазначає Т.Заславсь8
ка, “слабка керованість процесу, його залежність не стільки від
сприймання цих заходів, яких вживають правлячі еліти, скільки від
сприймання цих заходів масовими прошарками суспільства, їхніх
зворотних соціальних дій” [32, 141].

Гальмування поступального руху по шляху модернізації захід8
ного зразку призводить до демодернізації, яка має високий рівень
ризикогенності. У цьому, як зауважує О.Яницький, полягає “фун8
даментальна закономірність розвитку техногенної цивілізації: зро8
стання штучного середовища нашого повсякденного життя вима8
гає відповідного рівня підтримки його робочого стану” [125, 53]. У
противному випадку неминуче зростає ризикогенність не тільки
складних технологічних виробництв (зокрема, АЕС), але й орди8
нарних об’єктів комунального господарства.

Поширення соціогенних ризиків в Україні відбувається за
умов, коли, як слушно відзначає В.Степаненко, в нашій країні дер8



155

жавний інтерес навіть віддалено не узгоджений із суспільним інте8
ресом, хоча “держава може й повинна бути інституційною формою
реалізації саме суспільного інтересу” [101, 18].

Тому українське суспільство як радянської доби, так і періоду
національної незалежності не врахувало зазначені форми ризик8
рефлексії, внаслідок чого продовжує виробляти соціогенні ризики
оперативної дії, на відміну від соціогенних ризиків уповільненої дії
в індустріально розвинених країнах Заходу.

Крім того, соціогенні ризики в пострадянському українському
суспільстві правомірно розглядати як похідну криміналізації масової
свідомості, виникнення домінуючого культурно8антропологічного ти8
пу — “людини Кризи”, яка “відтворює ситуацію загальної кризи, в якій
призвичаєним способом існування є не життя, а виживання” [23,
263]. Як наслідок, відбувається інституціалізація соціогенного ризику
у повсякденному житті, набула значного поширення девіація по8
ведінки щодо ризик8рефлексії реальних та потенційних еколого8тех8
ногенних небезпек. Потреба пошуку фінансових коштів штовхає “лю8
дину Кризи” на вандалізм і створення аварійних ситуацій з можливи8
ми негативними наслідками як для навколишнього природного сере8
довища, так і для здоров’я людей.

З урахуванням наведених особливостей ризик8рефлексії існу8
ючих та потенційних екологічних небезпек за умов суспільства
соціогенних ризиків процес екологізації життєдіяльності пра8
вомірно розглядати в рамках соціальних інтересів, пов’язаних з
екологічної безпекою.

3.2. Політизація екологічної ідеї

З соціологічної точки зору екологічна политика спрямована на
економічні, соціальні і культурні зміни, необхідні для виживання люд8
ства і збереження природи. Фундаментальним орієнтиром еко8
політики є Нова екологічна парадигма, а засадовою концепцією —
концепція суспільства ризику. Головні екополітичні стратегії зводять8
ся до трьох підходів: технократичний (розв’язання екологічних про8
блем на грунті розвитку науки і технологій), утилітаристський (прин8
цип “ліквідації наслідків”) та ліберальний (ринкові відносини як “при8
родні” регулятори взаємодії суспільства і природи).
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Приналежність екоНУО до різновиду організацій третього секто8
ра суспільства означає, що вони, на відміну від перших двох секторів,
не претендують на участь у владі. Проте, як уже зазначалось, ор8
ганізації “зелених” у сукупності формують екологічний рух, який є
суб’єктом політичного життя. Крім того, активісти з8поміж “зелених”
мають право бути одночасно і членами певної екоНУО, і членами
політичної партії. Інша справа, що такого роду “мімікрія” не має
підміняти екологічну активність суто політичною.

Яким же чином суб’єкти політичного життя репрезентували
екологічні інтереси своїх виборців, включаючи рядових активістів
екологічного руху та екологічно свідому частину електорату?

Висуваючи своїх кандидатів на парламентських виборах 1990 року,
більшість із 16 зареєстрованих політичних партій пропонувала певні
шляхи розв’язання екологічних проблем. Але, з урахуванням актуаль8
ності цих проблем, суб’єкти виборчого процесу радше експлуатували
“зелену” ідею, ніж намагались реально сприяти екологізації життя ук8
раїнського суспільства. На початковому етапі творення багатопартійної
політичної системи в Україні декларування необхідності розв’язання
нагальних екологічних проблем на певний час ідейно об’єднало досить
різні політичні сили, які визнавали важливість екологічних цінностей в
ієрархії суспільних цінностей. Тобто екологічний рух може об’єднувати
людей різних політичних поглядів. Будучи спрямованою на розв’язання
загальнолюдських проблем, зелена ідеологія консолідує людей на
грунті універсальних морально8етичних світоглядних принципів.

З іншого боку, за умов формування ідеології національного
відродження екологічні проблеми повинні посісти чільне місце в
процесі реальної консолідації громадян.

Еволюція організаційних форм екологічного руху в напрямку
створення партійних структур призвела до виникнення восени
1990 року Партії зелених України (ПЗУ), яка стала третью офіційно
зареєстрованою політичною партійною організацією в Україні. На
кінець 908х років у лавах ПЗУ налічувалось 20 тисяч активних
членів, а організації і осередки партії були в усіх обласних центрах
та більшості міст України.

Партія створювалась дещо незвичним, проте характерним
для практики міжнародного екологічного руху шляхом: формуван8
ня почалось не “згори”, навпаки, спочатку створювались локальні
її організації, деякі з них провели свої установчі конференції і діяли
як партія ще до Установчого з’їзду.
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Аналіз головних документів ПЗУ [67; 78; 91] свідчить, що
політичне кредо партії базується на позиціях центризму та під8
тримці сильної національної державності.

Згідно з програмою, метою ПЗУ стало розв’язання еко8
логічних і загальнодемократичних проблем політичними метода8
ми. Провідна форма діяльності ПЗУ — участь у виборах до органів
народовладдя всіх рівнів і робота в них. Згідно із Статутом, за
структурою ПЗУ — це система партійних клубів, відносини між
якими будуються на конфедеративних принципах, тобто характер8
ною ознакою партійної структури була значна централізація. У
Маніфесті ПЗУ зазначалось, що партія є політичною організацією
демократичного спрямування, яка бореться за досягнення реаль8
ної державної незалежності України. У процесі побудови правової
держави ПЗУ виступала за ненасильницькі методи політичної бо8
ротьби. Підтримка боротьби за досягнення державного суве8
ренітету і національної незалежності розглядалась лідерами партії
як гарантія формування та проведення власної екологічної політи8
ки. Відтак будівництво вільної, суверенної, демократичної держа8
ви в Україні проголошувалось одним з пріоритетних програмних
завдань партії “зелених”.

Як засвідчили результати загальнонаціонального соціологіч8
ного опитування напередодні референдуму 1 грудня 1991 року, в
масовій політичній свідомості українців курс ПЗУ на відродження
національної державності знайшов достатньо відчутну підтримку.
Зокрема, серед прихильників незалежності більше половини од8
ночасно позитивно ставились до ПЗУ — 53 відсотки, натомість до
Партії демократичного відродження України та Демократичної
партії України таке ставлення виявили відповідно по 43 відсотки
[113, 52].

На виборах першого Президента самостійної України (1991 рік)
практично жоден з кандидатів, за винятком В.Чорновіла, не виокре8
мив у своїх передвиборчих програмах важливість розв’язання еко8
логічних проблем. Домінанта соціально8економічних проблем, акту8
альності побудови національної держави фактично усунули на дру8
гий план екологічну проблематику. Що ж до лідера Руху, то В.Чор8
новіл у своїй програмі розглядав екологічну політику як невід’ємну
частину державної політики України, а з метою покращення еко8
логічної ситуації відзначав важливість інвентаризації і повного кон8
тролю за джерелами забруднення, забезпечення регулярного
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інформування населення про екологічну ситуацію за місцем прожи8
вання, створення необхідної інфраструктури та економічних важелів
використання й охорони природних ресурсів [15, 281].

Вплив екологічного руху в парламенті до березня 1998 року об8
межувався представництвом у депутатському корпусі кількох ак8
тивістів УЕА “Зелений світ” та спілки “Чорнобиль”. Дещо краще “зе8
лені” були репрезентовані в обласних та міських радах. Існує точка
зору, що головна причина відсутності парламентської фракції ПЗУ в
1991 — 1998 роках полягає в іміджі екологічного руху в очах ви8
борців, для яких він не асоціювався з реальною політичною силою,
оскільки не мав своєї передвиборчої програми, був інтегрований в
національно8демократичний рух та відрізнявся недостатньою ор8
ганізаційною силою [15, 284]. З цим можна погодитись лише частко8
во, оскільки проходження в парламент є завданням саме партійної
політичної організації, а не соціального руху, різновидом якого і є
екологічний рух. Інша справа, що сам екологічний рух не сприяв до8
статнім чином екологізації політичної свідомості та електоральних
орієнтацій виборців.

Соціологічний матеріал свідчить, що населення України не досить
чітко розуміє різницю між політичною партією та громадською ор8
ганізацією. Тому не дивно, що нерідко ПЗУ асоціюється в масовій
політичній свідомості з екоНУО, хоча в дійсності вона є політичною
партією парламентському типу. Підтвердженням цього висновку є ре8
зультати масового опитування, проведеного за участю автора в травні
1999 року1. Кожний п’ятий учасник опитування на пряме запитання “Які
екологічні організації в Україні Ви знаєте?” вказав на Партію зелених Ук8
раїни, натомість лише 11 відсотків назвали хоча б одну з діючих ук8
раїнських екоНУО. Звертає на себе увагу той факт, що не вбачають
особливої різниці між ПЗУ і екоНУО також і окремі дослідники [15, 293].

У 1998 року в Україні відбулися вибори народних депутатів до
Верховної Ради за змішаною системою голосування, в яких, крім
окремих висунутих депутатів, брали участь політичні партії і блоки.
Цікавим і повчальним є аналіз програмних документів партій та
блоків, які брали участь у цих виборах, на предмет визначення у них

1Зазначене опитування проводилось у п'яти містах: Києві (800 респон8
дентів), Одесі (600), Севастополі (400), Артемівську (200) і Татарбунарах
(100). Вибіркова сукупність є репрезентативною для дорослого населен8
ня перелічених населених пунктів за такими ознаками, як стать, вік та
рівень освіти.
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місця екологічної політики, екологічної безпеки держави, еко8
логічної моралі, культури та духовності. Результати свідчать, що ли8
ше чотири політичні партії, серед яких ПЗУ, Українська національна
асамблея, виборчий блок “Трудова Україна” (утворена Українською
партією справедливості та Громадянським конгресом України) та
виборчий блок “Європейський вибір України” (утворений Ук8
раїнською селянсько8демократичною партією та Ліберально8де8
мократичною партією), продемонстрували своє бачення еко8
логічної політики та виходу з екологічної кризи в Україні. Ще вісім
партій та блоків вкрай побіжно й фрагментарно зазначили про свої
прагнення розв’язувати екологічні проблеми. Серед них: виборчий
блок “Вперед, Україно!” (утворений Українською християнсько8де8
мократичною партією та партією “Християнсько8народний союз”),
“Блок демократичних партій — НЕП (народовладдя, економіка, по8
рядок)”, утворений ДПУ та Партією економічного відродження, На8
родний Рух України, Партія національно8економічного розвитку Ук8
раїни, Партія “Реформи і порядок”, Всеукраїнська партія жіночих
ініціатив, Християнсько8демократична партія України та Партія ду8
ховного, економічного і соціального прогресу [77].

На жаль, жодна з тих партій, які подолали 48відсотковий
бар’єр і пройшли до Верховної Ради, крім ПЗУ та частково НРУ,
навіть не задекларували у своїх програмах турботу і прагнення
змінити на краще доокілля України.

Таким чином, лише 12 партій та блоків з 30 в Україні тією чи тією
мірою висловили своє прагнення турбуватися про доокілля. Проте
жодній програмі партій чи блоку не притаманні вичерпні політичні плани
щодо подолання еколого8економічної кризи в Україні. Передвиборча
програма ПЗУ також не продемонструвала стосовно цього приклад си8
стемного бачення соціоекологічних протиріч у суспільстві. Більш того,
лідери ПЗУ явно недооцінюють або ігнорують сутність завдання політич8
ної партії. “Ми не боремося за владу, ми будемо захищати інтереси лю8
дей в парламенті. Ми, зелені України, вважаємо себе партією народно8
го контролю. Ми ставимо за мету наглядати за тим, аби закони не завда8
вали шкоди людині та природі” [77, 42]. З точки зору авторів монографії
“Екологія і політика”, “подібні нефахові політичні висловлювання дискре8
дитують політизацію екологічної думки та екологізацію традиційно ант8
ропоцентристської громадської думки в країні” [15, 298].

З часу свого заснування ПЗУ вже пройшла етап соціалізації і те8
пер повинна твердою ходою заявити про себе в контексті розв’язан8
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ня суто соціальних та економічних проблем. За партійним списком
ПЗУ в парламент потрапили також відомі підприємці, про що наочно
свідчить друге місце доходної частини виборчого фонду партії
(1.128,487 грн та 50 коп. від юридичних та 1000 грн від фізичних осіб)
[21, 4 — 6]. ПЗУ отримала 19 мандатів народних обранців.

Навесні 2001 року на політичній карті України з’явилася ще од8
на партія екологічного спрямування — Екологічна партія України
“Захист”. Лідер партії, народний депутат України, секретар Коміте8
ту Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин та
міжнародних відносин Михайло Гуцол зазначив: “Основні зусилля
діяльності партії повинні спрямовуватись на те, аби економічна
політика української держави будувалася навколо попередження
та розв’язання екологічних проблем” [110]. Розроблятиметься й
власна програма діяльності ЕПУ, що буде спрямована на поліпшен8
ня економічного та соціального стану громадян України. Партія
турбуватиметься про рівень екологічної освіти молоді, тож створю8
ватиме жіночі та молодіжні екологічні організації. Є в “Захисті” й
проекти екологічного центру з філіями в Києві, Дніпропетровську,
Донецьку, Львові та Луганську.

Свідченням політичного дроблення екологічної течії в ук8
раїнськомі політикумі є також існування Зеленої партії України8XXI,
яка в ході підготовки до наступних парламентських виборів проголо8
сила створення передвиборчого блоку з партією “Яблуко” з одноча8
сним утворенням у Верховній Раді спільної фракції. Голова ЗПУ8XXI
Орест Мельников пояснив створення такого блоку збігом ідеологій
цих двох партій. На думку М.Бродського, лідера “Яблука”, висловлену
кореспонденту УНІАН, між ЗПУ8XXI та Партією зелених України не
існує такого збігу ідеологій, оскільки остання “замість екології зай8
нялась продажем “Укртелекома” [16].

З метою виявлення політичних поглядів та електоральних упо8
добань щодо захисту доокілля як політичної течії звернемось до
результатів моніторингу Центру СОЦИС, який він проводить з
квітня 2000 року в рамках дослідницького проекту СОЦИС8
Омнібус. Нагадаємо, що в усіх “хвилях” цього репрезентативного
національного опитування кількість респондентів є незмінною і
становить 1200 осіб.

Серед існуючих більш8менш самостійних політичних течій в
соціологічну анкету було включено дванадцать, які загалом покри8
вають весь політичний спектр. Результати моніторингу демонст8
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рують не тільки помітне лідерство комуністичної течії, але й доволі
відчутну підтримку “зеленої” ідеології.

Таблиця 9

Динамика прихильності до окремих політичних течій

(у % до тих, хто відповів, n;1200)

Назва квітеньчервеньжовтеньгруденьлютийквітень

політичної течії 2000 2000 2000 2000 2001 2001

Комуністична 18 20 21 21 22 21
Соціалістична 5 5 6 6 9 6
Соціал8 12 9 11 10 11
демократична
Аграрна 5 2 2 3 2 3
Націонал8 8 5 5 6 7 6
демократична
Ліберальна 1 1 1 1 0.3 1
Релігійна 3 3 5 2 2
Захисту доокілля 7 7 7 8 9 12
За слов’янську 2 2 1 2 2
єдність
Націоналістична 3 3 3 2 3 2
Анархічна 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3
Християнсько8 8 2 3 2 1 3
демократична
Не підтримують 36 40 35 36 31 29
жодної
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Враховуючи факт розмитого уявлення пересічних громадян
про розбіжності між політичною партією екологічного спрямуван8
ня та екологічною громадською організацією, можна припустити,
що прихильники захисту доокілля як політичної течії складають та8
кож ядро активних та пасивних прихильників і симпатиків
діяільності екоНУО та екологічного руху загалом. Ця обставина
об’єктивно підвищує інтерес до якісного складу цієї групи респон8
дентів.

Для більш коректного статистичного аналізу впливу регіо8
нального чинника всі регіони України (загалом десять) були згру8
повані в чотири макрорегіони: Центральний, куди увійшли м.Київ,
Північний і Центральний регіони; Східний складається з Північно8
Східного, Східного і Південно8Східного регіонів; Західний макро8
регіон — Північно8Західний, Західний і Південно8Західний регіони,
Південний макрорегіон — Південний регіон та АР Крим.

У результаті наповненість за окремим макрорегіоном становить:
Центральний — 329 респондентів, Східний — 447, Західний — 251,
Південний — 173. Зазначена кількість опитаних у кожному з макро8
регіонів дозволяє говорити в першому наближенні про існуючі тен8
денції у ставленні територіальних спільнот потенційних виборців до
“зеленої” ідеології як передвиборчої платформи політичних партій на
парламентських виборах 2002 року.

Таблиця 10

Динаміка прихильності окремих груп респондентів

до захисту доокілля як політичної течії

(у % до тих, хто відповів по кожній групі)

Соціально; квітеньчервеньжовтеньгруденьлютий квітень

демографічні 2000 2000 2000 2000 2001 2001

групи

Стать

Жінки 8 9 8 12
Чоловіки 5 8 9 11
Вікові групи

До 35 років 12 11 12 14 16 18
35860 років 5 6 4 6 6 9
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Понад 60 років 2 2 2 3 2 5
За рівнем освіти

Неповна середня 4 4 3 8
Загальна середня 7 11 12 12
Середня 7 10 9 14
спеціальна
Неповна 14 10 14 17
і повна вища
Макрорегіони

Центральний 8 8 11 9 8 10
Західний 7 6 4 5 7 14
Східний 8 7 5 7 10 10
Південний, в 2 6 6 15 10 21
тому числі Крим
Тип поселення

Місто 8 8 7 9 11 13
Село 4 5 6 6 4 8

Наведені дані демонструють, що екологічна ідеологія має
найбільше прихильників серед молоді віком до 35 років, дипло8
мованих фахівців з вищою освітою, міського населення, а також
респондентів на Сході і Півдні країни, які відчувають на собі особ8
ливе техногенне навантаження на природне середовище їхнього
безпосереднього замешкання. Що ж до показників по Централь8
ному макрорегіону, то тут питома вага прихильників захисту
доокілля як політичної течії припадає на мешканців столиці.

Підвищення регіональної підтримки екологічної політичної
течії в квітні цього року слід визнати радше як ситуативне, оскільки
воно є наслідком загального підвищення кількості її симпатиків на
цей період. Ймовірно спрацював ситуативний макросоціальний
чинник, зокрема заходи, пов’язані з п’ятнадцятою річницею чор8
нобильської катастрофи та із святкуванням Дня Землі. Обидві ці
події мали доволі помітний соціальний резонанс через засоби ма8
сової інформації.

Важливим для прогнозних оцінок поширеності підтримки
захисту доокілля як політичної течії є той факт, що кількість при8
хильників цієї течії по різних макрорегіонах України є достатнь8
ою для подолання 48відсоткового бар’єру для проходження “зе8
лених” до парламенту. Питання полягає в іншому: чи може еко8
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логічний рух як суб’єкт альтернативної екологічної політики нала8
годити співпрацю з суб’єктами передвиборчої парламентської
боротьби з8поміж партій екологічного спрямування.

Інше важливе питання: як залежать перспективи успіху захи8
сту доокілля як політичної течії від підтримки конкретних політич8
них партій, які виступають з екологічними гаслами. У зв’язку з цим
також виникає питання: яким чином прихильність до екологічної
ідеології поєднується з підтримкою ПЗУ та інших партій.

Як свідчать результати моніторингу, частка потенційного елек8
торату ПЗУ за останні 12 місяців була фактично незмінною і стано8
вила 4 відсотки. Певним винятком є квітень 2001 року, коли цей по8
казник становив 6 відсотків, що пояснюється вищезгаданими при8
чинами. Аналіз політичних преференцій прихильників екологічної
ідеології показав, що в середньому 40 відсотків з них становить
потенційний електорат ПЗУ, натомість решта припадає на інші
партії або взагалі є політично незаангажованими. Так, НДП має 4
відсотки від загальної кількості прихильників “зеленої” ідеології, а
НРУ і КПУ відповідно по 3 відсотки. На особливу увагу заслуговує
п’ята частина тих, хто підтримує захист доокілля як політичну течію
без електоральної підтримки жодної з політичних партій України.

Останній результат, ймовірно припустити, є як наслідком
недовіри до ефективності парламентської діяльності існуючих
партій в українському політикумі, так і визнанням головним носієм
“зеленої” ідеології власне екологічного руху та мережі найбільш
потужних екоНУО. Тому боротьба політичних партій за голоси
виборців під екологічними гаслами має враховувати цей факт, а
також не виключати можливість ситуативного об’єднання в один
передвиборчий блок з метою максимального охоплення
“зеленого” електорату1.

1 Як зауважив на прес8конференції у червні 2001 року В.Кононов,
Партія зелених України буде йти на парламентські вибори самостійно.
Тому партія не веде і не буде вести переговорів з іншими організацями.
Лідер ПЗУ допустив можливість блокування лише після виборів і тільки у
вигляді приєднання до парламентської більшості з метою прийняття
необхідних законів [17].
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3.3. Екологічна спільнота: рівень співробітництва

В проведеному дослідженні під “екологічною спільнотою” ро8
зуміється вся сукупність діючих екоНУО, від суто локальних мало8
чисельних груп до впливових міжнародних організацій. Сила еко8
НУО як головного суб’єкта альтернативної екополітики визна8
чається саме рівнем інтеграції і взаємодії окремих організацій в
річищі єдиного екологічного руху. Однією з передумов узгоджених
дій є достатньо високий рівень співробітництва між екоНУО різних
рівнів.

Для оцінки показника співробітництва екоНУО в інструментарії
обох роздаткових анкетувань (1995 та 2000 років) була використа8
на варіативна шкала з такими трьома градаціями (альтернатива8
ми): “відсутність робочих зв’язків”, “інформаційний обмін”,
“співробітництво”. Зазначена шкала проєктувалась на п’ять голов8
них типів екоНУО залежно від їхнього реєстраційного статусу і ге8
ографічного ареалу діяльності: місцеві і регіональні, міжрегіо8
нальні, національні, організації в країнах колишнього СРСР та
міжнародні і зарубіжні. В таблиці 11 цифрами позначені: 1 —
інформаційний обмін з іншими екоНУО, 2 — існування
співробітництва з іншими організаціями “зелених” та 3 —
відсутність будь8яких робочих контактів.

Таблиця 11

Характер соціальних зв’язків українських екоНУО

в рамках екологічної спільноти

(у % до тих, хто відповів)

Типи екоНУО 1995 2000 

(n;93) (n;63)

1 2 3 1 2 3

Місцеві і регіональні організації в Україні 25 69 6 49 33 18
Міжрегіональні організації в Україні 38 37 25 34 37 29
Республіканські організації в Україні 32 44 24 45 28 28
Організації в країнах колишнього СРСР 40 20 40 33 20 47
Міжнародні та інші зарубіжні організації 33 25 42 31 36 33



166

Полігон розподілу відповідей в 1995 році зафіксував тісне спів8
робітництво більшості українських екоНУО з іншими організаціями
локального і регіонального рівня. Водночас контакти з організаціями
колишнього СРСР можна було схарактеризувати радше як важливі,
ніж як інтенсивні. Найбільш поширеною формою взаємовідносин ук8
раїнських екоНУО з пострадянськими “зеленими” був інформаційний
обмін. Заслуговує на увагу той факт, що понад половини українських
екоНУО на той час мали контакти з міжнародними і зарубіжними ор8
ганізаціями, причому кожний четвертий респондент вказав на
співробітництво з цими організаціями.

Про комунікаційний простір українських “зелених” на початок
нового сторіччя дозволяють судити результати анкетування на8
прикінці 2000 року. Третина учасників анкетування зазначила, що
їхні організації співпрацюють з іншими українськими екоНУО на
місцевому або регіональному рівні. Близько чверті організацій,
репрезентованих в анкетуванні, співробітничають з республікансь8
кими (національними) екоНУО. Це насамперед стосується тих ор8
ганізацій, які входять у “парасолькові” мережі УЕА “Зелений світ”,
ВЕЛ та Всеукраїнської неурядової екологічної організації МАМА8
86. Варто відзначити, що українські “зелені” на момент проведення
анкетування мали більш тісні контакти з міжнародними екологічни8
ми організаціями та представниками “зеленого” руху далекого за8
рубіжжя, ніж з пострадянськими екоНУО.

Наведені дані показують, що за п’ять останніх років у сфері нала8
годження соціальних зв’язків та відносин у межах екологічної спільно8
ти доволі помітно зменшився комунікаційний простір на місцевому та
обласному (регіональному) рівні. Ймовірно припустити, що дається
взнаки виникнення або організаційне оформлення нових всеук8
раїнських організацій (ВЕЛ, МАМА886), місцеві осередки яких розви8
вають горизонтальні зв’язки з подібними організаціями в межах своїх
“парасолькових” екоНУО. Більшість таких локальних організацій —
членів національної екоНУО діють у різних областях (регіонах).
Найбільш активними партнерами у відносинах з локальними і
регіональними “зеленими” залишаються середньочисельні місцеві та
національні організації. Цілком можливо, що місцеві екологічні групи
найчастіше контактують з ідентичними групами в межах свого ареалу
діяльності, переважно окресленого територією однієї області або ве8
ликого міста. Для національних екоНУО співробітництво з локаль8
ними і регіональними організаціями детерміноване їхньою
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внутрішньою структурою, оскільки у “парасолькову” організацію на
правах колективних асоційованих членів можуть входити організації на
місцях. В свою чергу, співробітництво з національними екоНУО харак8
терне насамперед для численних організацій, створених у період пере8
будови. З цією групою екоНУО активно взаємодіють організації з широ8
ким географічним ареалом діяльності — національного та міжнародно8
го рівня. Крім того, звертає на себе увагу зміцнення, принаймні на рівні
найбільш потужних українських екоНУО, взаємин з міжнародними еко8
логічними організаціями. Важливим для українських екоНУО є той факт,
що такого роду відносини дозволяють “зеленим” України долучитись
до розв’язання спільних європейських екологічних проблем. Пере8
дусім йдеться про контакти з такими організаціями, як пан8європейсь8
ка коаліція ЕКО8Форум, Північний альянс за стійкий розвиток (ANPED),
Європейське Екологічне Бюро та CEE8Bankwatch Network.

Загальноєвропейський ЕКО8Форум є інклюзивною1 коаліцією неуря8
дових організацій, які займаються питаннями збалансованого розвитку та
зацікавлені в участі в офіційних загальноєвропейських процесах (зокрема,
міністерських конференціях). Метою цієї міжнародної коаліції є обслугову8
вання спільноти неурядових організацій та сприяння її участі у процесах
прийняття рішень в екологічній сфері. CEE Bankwatch Network
репрезентує коаліцію екоНУО Центральної та Східної Європи і країн ко8
лишнього СРСР, які займаються моніторингом проектів Міжнародних
фінансових інституцій (МФІ) у цьому регіоні. Пріоритети цієї коаліції поляга8
ють у формуванні громадської думки щодо діяльності МФІ в країнах регіону
та впливу останньої на доокілля; у підтримці участі громадськості у прийнятті
рішень, що стосуються політики та проектів МФІ на різних рівнях; у наданні
допомоги НУО щодо контролю за діяльністю МФІ в регіоні та співробітництві
з екоНУО у напрямку зупинення деструктивної діяльності транснаціональ8
них корпорацій для зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище країн Центральної, Східної Європи та СНД2.

Корисним для українських “зелених” може бути досвід
функціювання міжнародних екологічних мереж екоНУО, який ба8

1Від англ. “inсlusive” — такий, що включає в себе.
2Якщо говорити про діяльність Світового Банку, то за останні двадцять років
в його тематичних пріоритетах відбулись істотні зміни. Зокрема, частка кре8
дитування в сфери освіти, охорони здоров’я та соціальні програми в загаль8
ному обсязі кредитів банку збільшилась з 5 відсотків (1980) до 25 відсотків
(1999), натомість за цей же проміжок часу скоротилась частка кредитів на аг8
рокультуру і навколишнє середовище з 32 до 12 відсотків [41].
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зується на принципі участі, а не представництва. Тому ініціатива за8
лучення до колективних соціальних дій у цих мережах належить са8
мим організаціям “зелених”, які мають можливість продемонстру8
вати власний внесок у процес екологізації суспільного життя, є
об’єктом відповідальності за свою ділянку роботи.

Крім здобуття досвіду соціально8екологічної діяльності, кон8
тактування з міжнародними і зарубіжними організаціями для ук8
раїнських “зелених” є насамперед можливим джерелом ма8
теріальних ресурсів. Ті організації, які спромоглися увійти в тісний
контакт, мають певну матеріальну підтримку західних донорів, а ті,
які не змогли цього зробити, борються у більшості випадків за своє
виживання.

Можливо, фінансова підтримка не має зовнішньої ефектності,
як інші акції “зелених”, проте за умов боротьби за виживання знач8
ної частини українських екоНУО саме цей різновид діяльності може
істотнім чином вплинути на майбутнє “зелених” в Україні. Бе8
зперечно й те, що надання фінансової допомоги не повинно ув’язу8
ватись західними донорами з висуванням певних умов, які б пору8
шували інтереси національного екологічного руху.

Водночас за останні п’ять років фактично не покращився стан
співробітництва українських екоНУО із “зеленим” рухом країн колиш8
нього СРСР. На загальному тлі слабкорозвиненості двосторонніх
відносин з пострадянськими екофілами слід визнати, що південний
схід і частково схід України входить у зону впливу Міжнародного
соціально8екологічного союзу з центром у Москві, який орієнтований
на обслуговування недержавних екоорганізацій СНД.

Враховуючи географічний детермінізм його діяльності в Ук8
раїні, цілком логічним виглядає його визнання як ефективної еко8
НУО саме з боку екологічних груп і організацій Одеси і Харкова. З
цієї точки зору функціювання діяльності Союзу, а точніше, його
регіональних філій в Україні доцільно розглядати радше як
регіональне явище екологічного руху нашої країни.

Значна територія України ускладнює координацію взаємовідно8
син між локальними екоНУО тільки з одного центру в Києві. Тому на
базі найбільш потужніх місцевих груп Асоціації “Зелений світ” розви8
ваються регіональні інформаційні центри. На період проведення
соціологічного дослідження в 1995 році функціювало три таких цент8
ри — Донбаський (м.Горлівка Донецької обл.), Південний (м.Мико8
лаїв) та Подільський (м.Вінниця). Наприкінці 908х років до процесу
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поширення оперативної екологічної інформації також долучились
інші найбільш потужні національні екоНУО.

Серед окремих представників екологічного руху існує точка зо8
ру, що в республіці не потрібна загальнонаціональна екологічна ор8
ганізація. Така позиція базується на тому положенні, що в Україні не8
можливо досягти значних зрушень в екологічній ситуації без існуван8
ня розширеної мережі потужних локальних екоНУО, здатних вимага8
ти від владних структур дотримання природоохоронного законодав8
ства. Цей аргумент дійсно важливий, оскільки місцеві органи влади
нерідко порушують це законодавство або не протидіють його пору8
шенню з боку суб’єктів господарської діяльності.

Але слід зауважити, що більшість екологічних організацій —
членів Асоціації “Зелений світ”, ВЕЛ та МАМА886 вважають за
доцільне збереження загальнонаціональних екологічних органі8
зацій. За умов нерозвиненої демократії в Україні необхідно мати
екоНУО “парасолькового” типу, коли місцева група може розрахо8
вувати на інформаційний обмін з іншими групами, а з найбільш
важливих питань мати і вагому підтримку екологічної спільноти.
При цьому важливо, щоб національна організація відрізнялась
внутрішньою демократією як безумовною цінністю, а можливі
конфлікти регулювалися суто правовими методами.

Аналоги ж успішної діяльності загальнонаціональних еко8
логічних організацій можна зустріти в низці країн Західної Європи.
Зокрема, в Нідерландах існує кілька потужніх екологічних ор8
ганізацій, які налічують десятки місцевих груп і тисячі активістів. У
Великобританії діють “Friends of the Earth England” та “Friends of
the Earth Scotland”, а в Німеччині — BUND. Всі зазначені організації
є членами міжнародної екологічної організації “Friends of the Earth
International” (FoE), в яку наприкінці 1995 року прийнято також УЕА
“Зелений світ”.

Незважаючи на численні відмінності в організаційній структурі
і методах діяльності зазначених організацій, у них є багато
спільного, що дозволяє говорити про організаційну модель “FoE”,
яка органічно поєднує ефективність дій з демократичним устроєм
організації.

Спробою консолідації сил українських “зелених” у процесі
“Навколишнє середовище для Європи” і зміцнення їхньої ролі у
формуванні, реалізації і моніторингу екологічної політики стало
створення у грудні 1999 року відкритої та незалежної коаліції еко8
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НУО “Громадськість за нову екологічну політику” (або “АЛЬТЕР8
ЕКО”), до складу якої на початок 2001 року входило 23 організації
[34, 9].

З метою підготовки та обговорення рекомендацій громадсь8
кості щодо розробки і реалізації екологічної політики в Україні та їх
лобіювання Коаліція як завдання своєї діяльності задекларувала
обговорення порядку формування природоохоронних статей
Держбюджету і місцевих бюджетов з їх цільового використання на
охорону навколишнього природного середовища1 та підтримку на
конкурсних засадах природоохоронної діяльності екоНУО. Крім
того, Коаліція виступає за співробітництво з головними секторами
і групами населення, підтримує ідею міжсекторного
співробітництва, спрямованого на покращення стану природного
доокілля. Завданням коаліції є також консолідація та координація
зусиль українських екоНУО для їхньої рівноправної участі в процесі
“Доокілля для Європи”.

На думку фундаторів, діяльність “АЛЬТЕР8ЕКО” має будува8
тись за принципом колективної участі, а не представництва. При
цьому в Коаліцію не приймаються сервісні організації, хоча її за8
сновники не приховують свого бажання надавати сервісні послуги,
аналогічні до РЕЦ8Київ. Коаліція створювалась як середовище для
креативної діяльності, для забезпечення вільного обміну думками
й тому не набула статусу юридичної особи.

Процес створення Коаліції показав, що деякі проблеми для
розвитку механізмів співробітництва між державними природо8
охоронними органами та громадськістю знаходяться в самій
спільноті екоНУО. Йдеться про випадки конкуренції між окремими
організаціями. Обговорення відбувалось за умов помітної пере8
стороги в середовищі українських екоНУО. Це опосередковано
пов’язане з мотивацією можливої участі для екоНУО, яка, як пока8
зав процес обговорення Положення “АЛЬТЕР8ЕКО”, полягає в
іміджевих дивідендах всередині екологічного руху України, а також

1Слід визнати, що нецільове використання бюджетних коштів, призначе8
них для розв’язання екологічних проблем, є доволі поширеною практи8
кою державних структур виконавчої влади. Згідно з перевіркою
формування та використання коштів Держфонду охорони навколишнього
середовища, як повідомила Рахункова палата, Мінекології в 2000 році
незаконно використало 14,5 млн грн, а не по цільовому призначенню —
0,1 млн грн [17].
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у підвищенні власної вагомості в міжнародному екологічному
співтоваристві.

Обговорюючи можливі шляхи координації діяльності україн8
ських екоНУО, доцільно знов повернутися до соціологічних даних.
Зокрема, учасники роздаткового анкетування в грудні 2000 року
підтримали в першу чергу такі форми, як проведення регулярних
зібрань (форумів) неурядових екологічних організацій (33%), ство8
рення регіональних координаційних центрів або єдиного
національного координаційного центру (відповідно 25% і 23%). В
ролі останнього, як зауважив один з респондентів, має постати но8
воутворений РЕЦ. Менш поширеним виявилось бажання ор8
ганізаційного об’єднання в Коаліцію (13%). Лише три учасники ан8
кетування виступили проти координації, оскільки, на їхню думку,
кожна організація має діяти абсолютно автономно.

Говорячи про рівень співробітництва між окремими екоНУО в рам8
ках екологічного руху, окрему увагу слід приділити міжособистій ко8
мунікаційній мережі українських “зелених”. Міжособисті стосунки як
тип комунікації виконують дві життєво важливі функції: вони є головним
каналом впливу на еколого8політичні процеси, а також необхідні для
відтворення і підтримки життєздатності екологічного руху та екоНУО.

Для аналізу міжособистих зв’язків екоактивістів звернемось до
результатів проведених автором глибинних напівструктурованих
інтерв’ю з лідерами окремих українських організацій “зелених”, до
матеріалів листування активістів екологічного руху, а також підготов8
лених ними петицій, заяв та прес8релізів.

Аналіз міжособистих мереж активістів екологічного руху в Ук8
раїні будується на концепціях “первинної екоструктури” та
“індивідуального ресурсного поля”, розроблених наприкінці 19808
х років російським екосоціологом О.Яницьким [123].

За умов динамічних змін доби суспільної трансформації еко8
структура виконує функцію певного механізму, який дозволяє еко8
логічному руху підвищити його ресурсний потенціал та можливості
соціальної дії. Первинна екоструктура забезпечує екологічному
руху “одночасно постійне і інтенсивне нагромадження життєвих
ресурсів, а також захист від надмірного тиску “зовнішнього”
соціального середовища, іншими словами, підтримання певної
норми його життєдіяльності” [58, 44].

З позицій соціологічного підходу екоструктура являє собою
“організаційну форму активності соціального актора, за допомоги
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якої він паралельно адаптується до мінливого контексту і нама8
гається змінити його у потрібному для себе напрямку” [58, 46].

Деякі соціологи дотримуються тієї точки зору, що соціальний
рух є простою сукупністю окремих організацій. Хибність цієї по8
зиції доводить соціальна практика, коли низка організацій декла8
рує лише своє існування, позаяк фактично не діє як організація
суспільно корисних спільних дій її учасників. Тому автор солідар8
ний з тими дослідниками, які вважають, що саме невелика спільно8
та екологічного активу і є постійно діючим носієм ідеології еко8
логічного руху, охоронителем його ідентичності, акумулює його
ресурсний потенціал.

Таким чином, головні функції первинної екоструктури насам8
перед полягають в опосередкуванні контактів між суспільством та
екологічною спільнотою з метою нагромадження ресурсів, не8
обхідних для активістів екоНУО для їх включення в колективні
соціальні дії. Що ж до окремого активіста екологічного руху, то тут
екоструктура виконує одночасно фукції соціалізації, відтворення
та захисту. Актуальність захисту пояснюється необхідністю забез8
печення емоційного комфорту для своїх членів, які періодично за8
лучаються до публічної діяльності (громадські слухання, екологічні
експертизи, природоохоронні акції) і перебувають під тиском
відчуженого соціального контексту.

Згідно з концепцією індивідуального ресурсного поля, кон8
текст діяльності будь8якого соціального суб’єкта розглядається як
континуум внутрішніх ресурсів, які знаходяться у повному розпо8
рядженні, та ресурсів8умов, мобілізація яких пов’язана з певними
зусиллями. Відтак міжособисті зв’язки певного соціального акто8
ра і функції його екоструктури залежать від конкретної композиції
доступного для нього ресурсного поля. Остання визначається
структурою політичних можливостей цього актора.

Функціювання екологічного руху в Україні відбувається в нор8
мальній або мобілізаційній ситуаціях.

За умов нормальної ситуації члени екологічного руху підтри8
мують контакти та зв’язки передусім з колом своїх однодумців
всередині екоНУО або своєї “материнської” організації. Водно8
час вони підтримують зв’язки з представниками природничих
наук, професійними екологами, публічними політиками, особли8
во з тими з них, хто репрезентує їхні інтереси в державних струк8
турах влади (найчастіше місцевий та обласний рівень виконавчої
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та законодавчої гілок). Зрозуміло, що також мають місце контак8
ти з членами споріднених екологічних та ресурсних організацій,
які забезпечують екоНУО ресурсами для повсякденного існуван8
ня. Спільною рисою всіх наведених міжособистих комунікацій є
вбудованість особистих зв’язків у ділові контакти.

Трансформація українського суспільства, виникнення переду8
мов для перманентних соціогенних ризиків, включаючи екологічні
катастрофи, постійно продукують мобілізаційну ситуацію. Тому
стан мобілізаційної готовності та відчуття підвищеної небезпеки
притаманні багатьом активістам екологічного руху. Мобілізаційний
ритм діяльності лідерів екоНУО потребує змістовного розведення
двох понять: рутинна та цільова мобілізація. Якщо перша є звичай8
ним способом існування українських “зелених” за умов соціально8
політичного ворожого контексту, то друга є станом мобілізації на8
явних можливих ресурсів для розв’язання конкретної екологічної
або соціально8екологічної проблеми і власного самозбереження
як екологічної спільноти.

Цільова мобілізація передбачає концентрацію всіх акумульо8
ваних в екоНУО ресурсів у руках її лідера; цілковиту мобілізацію
ядра активістів екоНУО на розв’язання поставленого лідером
завдання та мобілізацію всіх своїх прихильників та симпатиків за
допомоги комунікаційних засобів зв’язку, зокрема достатньо роз8
виненої мережі електронних комунікацій українських екоНУО. Са8
ме такої мобілізації вимагали від лідерів низки екологічних ор8
ганізацій перевірки, здійснені на початку 2000 року державними
фіскальними органами України (податковою інспекцією) з метою
виявлення порушень фінансової дисципліни, зокрема порядку
оподаткування.

Умови ворожого соцієтального середовища вимагають від
“зелених” певної трансформації їхніх міжособистих зв’язків з ме8
тою підвищення своїх захисних функцій та мінімізації ризику влас8
ного існування. Як наслідок, зміцнюються контакти з міжнародни8
ми організаціями, що відбувається у формі членства в одній або
кількох транснаціональних екологічних організаціях; наявність за8
рубіжного спаринг8партнера, який сприяє отриманню фінансових
коштів; обмеження своєї діяльності розв’язанням суто природо8
охоронних та професійних завдань.

Водночас така тактика більшості українських екоНУО супереч8
ливим чином поєднується з намаганням окремих політичних
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партій використати екологічний рух для збільшення власного
електорату. Втягування окремих організацій “зелених” у політичні
баталії лише загострює відносини всередині самого екологічного
руху, послаблює його життєздатність.

Звертає на себе увагу факт поєднання сімейних та професійних
зв’язків українських “зелених”, оскільки у ризикогенному соціально8
му оточенні процеси відтворення екологічної спільноти переважно
здійснюються тільки за умов взаємодопомоги і цілковитої довіри, а
думки та оцінки рідних є свого роду бар’єром на шляху проникнення
в екоНУО небажаних, вороже налаштованих людей.

Міжособисті зв’язки також регулюють та впливають відпо8
відним чином на характер міжорганізаційних стосунків, що вик8
ликано цілою низкою причин, серед яких головними є: тради8
ційність неформальних контактів для українських “зелених” стар8
шої генерації, які прийшли в екологічний рух з Дружин охорони
природи; лінія поведінки більшості екоНУО значною мірою
збігається з поведінкою їхніх лідерів; суперечлива комбінація ав8
торитарного лідерства та дружніх зв’язків є доволі типовою для
різних загонів демократичних рухів доби соціальної трансфор8
мації; і нарешті, міжособиста комунікація внаслідок відсутності
будь8якої забюрократизованості є більш мобільним засобом до8
сягнення певної мети, ніж міжорганізаційні зв’язки.

Первинна соціологічна інформація, включаючи результати
включеного спостереження, дозволяє автору говорити про певну
“нестиковку” інтересів спільноти “зелених” з професійних еко8
логів, які чітко дистанціювалися від соціально8екологічної актив8
ності в річищі розбудови демократичного суспільства, з інтереса8
ми соціально активних активістів екологічного руху. Звідси й різна
мотивація участі в діяльності екоНУО: “чистий” науковий інтерес
або громадянська активність у сфері захисту екологічних прав та
інтересів пересічних українців.

За таких умов перші недостатньо допомагають другим пере8
конати громадську думку (шляхом наукового обгрунтування) в ак8
туальності екологізації повсякденного життя, а другі заважають
першим “спокійно” займатися розв’язанням суто наукових еко8
логічних проблем. При цьому активісти екологічного руху охоче
використовують науковий і людський потенціал фахових спе8
ціалістів для зміцнення первинної екоструктури.

Проте такого роду зв’язки “зелених” мають переважно ситуа8
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тивний (тимчасовий) та прагматичний характер також з причини
відсутності стосовно цих фахівців будь8яких зобов’язань з боку ак8
тивістів екоНУО.

Що ж стосується індивідуального іміджу, то проведені дослід8
ження дозволяють виокремити два базових та один проміжний ти8
пи лідерів українських екоНУО: харизматичні, креативні лідери, за8
ряджені на активну соціально8екологічну діяльність, яка не виклю8
чає також конкуренції за отримання грантових ресурсів, та роман8
тично налаштованих, які пасивно очікують на фінансову допомогу
без необхідних активних її пошуків. Окрему групу складають праг8
матики, активність яких в екологічному русі має радше фасадний
характер, оскільки націлена на отримання грантової допомоги, не8
залежно від змісту та соціальної корисності конкурсних проектів
(психологія реципієнта).

3.4. Взаємовідносини із зовнішніми соціальними

акторами

Сучасна екологічна політика є продуктом взаємодії різних
соціальних суб’єктів або, за соціологічною термінологією, со8
ціальних акторів. На сьогодні екополітика в Україні являє собою
суто галузевий феномен. Як суб’єкти її формування постають
екологічні і природоохоронні організації, починаючи від Міні8
стерства охорони навколишнього середовища і радіаційної без8
пеки і закінчуючи обласними управліннями охорони навколишнь8
ого середовища та виконавчо8розпорядчими органами місцевих
Рад.

Проте екополітика не повинна розглядатися як галузеве за8
няття державних структур. Реалізація екополітичної стратегії в
нашій країні вимагає реального залучення всіх соціальних сил ук8
раїнського суспільства до розробки і реалізації переходу від
“суспільства загального ризику” до сталого екосоціального
суспільства. У цьому контексті стає зрозумілою актуальність взає8
модії головних акторів традиційної (державної) альтернативної
екополітики.
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3.4.1. Відносини з державними структурами

Екологічні організації можуть стати помітним чинником демо8
кратизації громадського життя за умов налагодження конструк8
тивної взаємодії з місцевими органами влади у розв’язанні ло8
кальних екологічних проблем.

Відсутність фінансової підтримки “зелених” з боку держави в
період затяжної економічної кризи призводить до стагнації еко8
логічного руху, хоча відносно незначні фінансові ін’єкції в еко8
логічну спільноту могли б помітно покращити ситуацію. Водночас
слід наголосити, що розв’язання екологічних проблем пов’язане
не стільки з відсутністю належних матеріальних ресурсів, скільки з
дефіцитом “екофільності світогляду” економічної еліти, її здатності
правильно визначати пріоритети господарської діяльності. На тлі
достатньо високого освітнього рівня (принаймні номінального) в
Україні поки що не сформувалася нова державно8управлінська
еліта. Відповідальні посадові особи законодавчої і виконавчої гілок
влади у своїй більшості не усвідомили достатньою мірою невідво8
ротність екологічних проблем і особливу роль неурядових ор8
ганізацій в їх подоланні.

Традиція співпраці між урядовими органами та громадськими
організаціями започаткована ще за часів існування СРСР, коли всі
громадські (неурядові) організації виконували також функцію
“державних”, оскільки знаходились під тотальним контролем дер8
жави. Зараз в українському екологічному русі існують як екоНУО,
що мають конструктивні контакти з урядовими органами, так і такі,
що знаходяться в конструктивній опозиції.

З метою поліпшення роботи щодо захисту доокілля Держ8
комітет УРСР з охорони природи змушений був створити у 1989
році громадську раду, до якої увійшли, крім представників Коміте8
ту, і представники екологічних громадських організацій та небай8
дужої до екологічних проблем інтелігенції. Взаємовідносини між
Комітетом та Радою склались напруженими, оскільки зі свого боку
державний орган за умов адміністративно8командної системи не
загострював природоохоронні питання і був обережний у своїх
оцінках тогочасних екологічних проблем, а статут Ради у своєму
першому варіанті не дозволяв громадськості реально впливати на
екологічну державну політику [20].
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Об’єктивною передумовою для відносин між екоНУО та дер8
жавними структурами є чинне природоохоронне законодавство,
яке регламентує функції громадських організацій у розв’язанні
екологічних проблем. Згідно із Законом “Про охорону навколиш8
нього природного середовища” (1991) громадські об’єднання ма8
ють право отримувати повну та об’єктивну інформацію про стан
доокілля; ініціювати проведення референдумів різніх рівнів з еко8
логічних проблем; брати участь у контрольних перевірках щодо
дотримання суб’єктами господарської діяльності природоохорон8
них заходів; створювати громадські фонди охорони природи та
шерег інших прав.

Головною недосконалістю Закону є незабезпеченість механіз8
мів утілення висунутих у ньому вимог. Крім того, цей документ не
підкріплений іншими законодавчими актами, які б розгорнули йо8
го чинність на всіх ділянках природоохоронної діяльності, включа8
ючи взаємовідносини з екоНУО.

Питання екополітики на місцевому рівні входять у компетенцію
місцевих Рад, але на практиці реалізація цих повноважень
делегується постійним депутатським комісіям Рад, які складають8
ся з депутатів і працюють на громадських засадах. У зв’язку з ма8
лочисельністю депутатів у місцевих Радах, як правило, Ради не
створюють окремої депутатської екологічної комісії. Цю функцію
часто об’єднують з функцією охорони здоров’я, або з регулюван8
ням місцевого промислового і сільськогосподарського вироб8
ництва, або з функцією розвитку територій і землекористування. У
великих містах у структурі секретаріату місцевої Ради ор8
ганізується екологічний сектор з двох — трьох постійно залучених
фахівців. Здебільшого виконання перелічених повноважень покла8
дається на виконавчо8розпорядчі органи Рад.

У зв’язку з підписанням Конституційної угоди влітку 1995 року
здійснюється чергова трансформація структур влади. Відповідно
до концепції Конституційної угоди посилюється виконавчо8розпо8
рядча гілка влади з одночасним послабленням представницької
гілки, що істотно зменшує можливості представників екоНУО в Ра8
дах народних депутатів.

Наприкінці 908х років приймають урядову постанову “Про гро8
мадські слухання” та постанову Верховної Ради України “Основні
напрямки державної політики у сфері охорони навколишнього се8
редовища, використання природних ресурсів і забезпечення еко8
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логічної безпеки”, які певним чином сформували базис для мож8
ливої взаємодії екоНУО і державних органів влади.

Якщо перший документ на початок 2001 року не мав законо8
давчого закріплення, як і сама процедура обговорення найбільш
важливих питань, то в рамках другого документа передбачалось
правове заохочення громадян та їхніх екологічних організацій у
природоохоронній діяльності шляхом:

— урегулювання механізму використання громадської думки в
процесі прийняття екологічно значимих рішень, зокрема на стадії
проектування, планування розміщення екологічно небезпечних
об’єктів, реалізації іншої діяльності, здатної впливати на стан на8
вколишнього природного середовища і здоров’я людей;

— сприяння діяльності громадських екологічних об’єднань у
розв’язанні конкретних екологічних проблем відповідного регіону,
населеного пункту, їх залучення до реалізації відповідних еко8
логічних програм;

— стимулювання виконання екоНУО контрольної діяльності,
поширення передових форм і методів взаємодії з місцевими орга8
нами виконавчої влади, спеціально уповноваженими органами
державного екологічного контролю1.

Практичним утіленням співробітництва між екоНУО і держав8
ними владними органами стало відновлення роботи Громадських
Рад при Міністерстві охорони навколишнього природного середо8
вища і ядерної безпеки України (Мінекобезпеки) та його управлінь
на місцях.

Ідея поновлення таких Рад виникла в Мінекобезпеки після
значного посилення активності екоНУО в 1996 році під час проце8
су початкового етапу створення Нового Регіонального Екологічно8
го Центру. Видається Наказ міністра про створення Громадських
Рад як консультативно8дорадчих органів при всіх обласних управ8
ліннях, а для екоНУО національного рівня безпосередньо при
Міністерстві. Саме екоНУО національного рівня, які мають свої
філії у більшості областей України, мають стати сполучною ланкою
між усіма Радами.

Громадські Ради виникли не в усіх областях, оскільки забезпе8
чення відповідних умов для їхньої роботи значною мірою залежить

1Згадане рішення Мінекоприроди (за керівництва В.Шевчука) про скасу8
вання інституції громадських інспекторів фактично унеможливлює вико8
нання цього пункту постанови.
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від виконавчої дисципліни облуправлінь Мінекобезпеки. Поруч з
цим характер та конкретний зміст діяльності Рад залежать більше
від громадських організацій. Зокрема, Положення про Ради по8
винні прийматися самими екоНУО і узгоджуватись відповідним ор8
ганом, якщо в назві Ради зазначається її приналежність до певно8
го органу державної влади (наприклад, при обласній державній
адміністрації). Ради мають право самостійно  обирати своє
керівництво і формувати плани своєї роботи.

Згадування в назві Громадської Ради приналежності до дер8
жавних структур та необхідність узгодження з ними своєї діяль8
ності викликало скептичне ставлення лідерів окремих екоНУО до
можливості рівноправного співробітництва “зелених” з владою. З
їхньої точки зору, за таких умов існує небезпека підконтрольності
екоНУО відповідним державним структурам і перетворення гро8
мадських організацій на “кишенькові”.

Головна функція Громадської Ради задекларована як комуні8
каційний обмін інформацією між екоНУО та Мінекобезпеки. Завдя8
ки регулярним контактам представників Міністерства та активістів
екологічного руху на засіданнях Рад для громадськості виникають
нові можливості — як в отриманні екологічної інформації від само8
го Міністерства, так і в доведенні до державного природоохорон8
ного відомства громадської думки щодо конкретних екологічних
проблем.

Прикладом позитивних змін, досягнених завдяки Громад8
ським Радам, є створення Прес8центром Мінекобезпеки списку
електронних адрес на підставі заявок екоНУО для розповсюджен8
ня прес8релізів.

Іншою важливою функцією Громадських Рад є участь гро8
мадськості у прийнятті рішень шляхом подання пропозицій,
спільних обговорень з органами державної влади питань еко8
логічної політики, організації громадських слухань. Як приклад
можна навести пропозицію Громадської Ради при Мінекобезпеці
про включення в Раду по річці Дніпро представників громадських
організацій.

Згідно з Положенням про Ради екоНУО спільно з Міністерст8
вом розглядають пропозиції на грантове фінансування природо8
охоронних заходів. Першим прикладом стало фінансування
Міністерством наради8семінару Громадських Рад у грудні 1999
року.
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З точки зору переговорчого процесу зацікавленість сторін ви8
глядає так: Міністерство отримує безпосередню інформацію
(соціальний резонанс і рефлексію) щодо сприймання громадяна8
ми своєї політики, а Громадська Рада, в свою чергу, певні фінан8
сові ресурси (зокрема, для проведення своїх семінарів, необхід8
них для координації діяльності екологічного руху), а також мож8
ливість лобіювання інтересів екологічної спільноти на державному
рівні (вихід з пропозиціями на уряд та із законодавчими ініціатива8
ми на парламент).

Як оцінюють “зелені” діяльність Громадських Рад? Результати
анкетування учасників Всеукраїнської конференції екологічної гро8
мадськості в грудні 2000 року показали досить неоднозначну оцінку
участі репрезентованих ними екоНУО у роботі Громадських Рад при
Міністерстві екології та природних ресурсів України та його обласних
управліннях. Анкетування зафіксувало наявність фактично однако8
вих за чисельністю груп: тих, хто позитивно оцінює цей досвід співу8
часті, і тих, хто має протилежну точку зору.

Зокрема, третина респондентів вважає, що діяльність у Гро8
мадських Радах є ефективною і організації сприймають їх як
рівноправного партнера. Натомість 16 відсотків оцінюють такого
роду співробітництво як малоефективне, оскільки на позицію
їхньої організації мало зважають, а кожний п’ятий учасник анкету8
вання вказав узагалі на “радше формальний характер” спів8
робітництва своєї екоНУО із зазначеними Радами. Крім того, 29
відсотків опитаних заявили, що репрезентують організації “зеле8
них”, які не беруть участі у роботі Громадських Рад.

Наведені результати ставлення екологічних активістів до
діяльності Громадських Рад свідчать, що цій структурі потрібно
більш чітко продемонструвати екологічній спільноті свою самодо8
статність як самостійної структури екологічної громадськості, яка
не виконує функції “гонго”1.

Неупереджене вивчення відносин між державними структура8
ми та екоНУО вимагає зіставлення позицій обох сторін.

Відносини українських організацій “зелених” з владними
структурами під час опитування 1995 року представники екоНУО
характеризували як далекі від конструктивного співробітництва.
Більшість українських “зелених” знаходиться на певній відстані від

1Від англійської абревіатури GONGO — Governmentaly Organised Non8
Government Organisations, тобто неурядові організації, створені урядом.
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центральних урядових та інших республіканських органів.
Кількість екоНУО, які тісно співпрацюють з цими державними
структурами, коливається в межах 3 — 6 відсотків і приблизно та8
ка ж частка організацій з ними конфронтують. Водночас зауважи8
мо, що близько третини екоНУО співробітничають з центральними
державними органами в окремих сферах. У своїх відносинах з
владними структурами екоорганізації віддають перевагу
співробітництву з виконавчою гілкою місцевих органів влади. 

Динаміку рівня співробітництва українських “зелених” з дер8
жавними структурами за останні п’ять років дозволяють просте8
жити дані таблиці 12. Цифрами позначені: 1 — існування продук8
тивного співробітництва; 2 — співпраця в деяких сферах; 3 —
відносини співробітництва не встановлені; 4 — існування кон8
фронтації. В анкетуванні 1995 року не ставилось запитання про
відносини екоНУО з державними природоохоронними органами. 

Таблиця 12

Динаміка рівня співробітництва екоНУО

з державними структурами

(у % до тих, хто відповів)

Державні структури 1995 2000

1 2 3 4 1 2 3 4

Центральні органи влади 3 32 61 3 8 16 63 13
(уряд, парламент)
Інші офіційні 6 39 53 2 6 31 50 13
республіканські органи
Республіканські  8 8 8 8 16 39 37 8
природоохоронні органи
Місцеві (районні, міські, обласні) 24 59 14 3 27 46 19 8
органи влади
Інші місцеві офіційні органи 26 46 25 3 23 46 20 11
Обласні управління 8 8 8 8 24 48 22 7
республіканських
природоохоронних органів

Впродовж останніх п’яти років загалом послабли соціальні
взаємозв’язки між екоНУО та центральними державними органами
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і водночас фактично залишився незмінним рівень співробітництва
“зелених” з місцевими офіційними органами. Звертає на себе увагу
той факт, що більше половини опитаних вказали на існування
співробітництва своїх організацій з державними структурами охо8
рони природи, насамперед системи Мінекобезпеки. Останній ре8
зультат значною мірою пояснюється відновленням роботи Гро8
мадських Рад при облуправліннях цього міністерства.

Взаємовідносини екоНУО з республіканськими органами вла8
ди реалізуються через участь у роботі постійно діючих комісій при
Верховній Раді з екологічних проблем, у підготовці законодавчої
бази з проблем природокористування. Представництво інтересів
у стосунках з центральним урядовими структурами локальні і
регіональні екоНУО, які входять до “парасолькових” організацій,
делегують керівним органам останніх (приклад —  Асоціація “Зе8
лений світ”).

Співробітництво з місцевими органами влади здійснюється
шляхом участі представників “зелених” у структурах представ8
ницької влади: як учасників спільних комісій і рад з вивчення еко8
логічних питань, а також у ролі депутатів від “зелених” у законо8
давчих органах влади.

Результати проведених соціологічних досліджень демонстру8
ють, що співробітництво з центральними урядовими структурами
більш характерне для національних і регіональних (міжрегіональ8
них) організацій, натомість у відносинах з місцевою владою
реєстраційний статус екоорганізацій не має особливого значення.
Абсолютним “аутсайдером” у відносинах з державними структу8
рами виявились незареєстровані екоНУО.

Як свідчать інтерв’ю з лідерами “зелених”, більшість ор8
ганізацій не справляє істотного впливу на державну екологічну
політику. Аналогічної думки дотримувалась переважна більшість
опитаних учасників Всеукраїнської конференції екологічної гро8
мадськості у грудні 2000 року. На пряме запитання “Наскільки Ви
задоволені тим, яке місце займають неурядові екологічні ор:
ганізації в проведенні екологічної політики України?” 17 відсотків
вказали на цілковиту незадоволеність, 71 відсоток на часткову не8
задоволеність і лише 12 відсотків висловили певне задоволення.

Наведений емпіричний матеріал підтверджує слабкість еко8
НУО як актора екополітичного процесу. Ця обставина є похідною
недостатньої ваги екологічного руху як одного з чинників форму8
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вання в Україні громадянського суспільства з притаманною йому
розвиненою інфраструктурою громадських організацій. Під тиском
економічних труднощів окремі екоНУО свідомо відмовляються від
участі в екополітиці. Проте екологічні проблеми набувають дедалі
соціалізованішого характеру і тому їх розв’язання значною мірою
визначається позицією різних соціальних акторів, включаючи влад8
ні структури. Прийняття ж офіційних документів і програм природо8
охоронного змісту вимагає від екоНУО активного лобіювання еко8
логічної політики в державних структурах.

Ті організації, що намагаються вплинути на перебіг подій в еко8
політичному процесі, активно застосовують пресинговий метод із
залученням до своїх акцій сил громадськості, використовуючи по8
тенціал демократичних сил, організаційно оформлених у блоках або
об’єднаннях. Зокрема, в середині 908х років “Зелений рух Букови8
ни” впливав на прийняття екополітичних рішень через участь в Ук8
раїнському національному об’єднанні, куди входили 16 організацій.
В цей же час представники редакції газети “Эколиб” увійшли до
складу пресингової групи, яка в республіканських міністерствах і в
парламенті України відстоювала недоцільність будівництва нафто8
приймального терміналу біля Одеси.

Зазначене загальне незадоволення місцем екоНУО в еко8
логічній політиці України є визнанням як недостатніх власних зу8
силь екологічного руху, так і відповідного ставлення до нього з бо8
ку державних органів. Останнє припущення підтверджують дані
анкетування 2000 року. Так, більше половини респондентів голов8
ною проблемою, яка стоїть сьогодні на шляху взаємовідносин еко8
НУО з державою, назвали зневажливе ставлення центральних
державних органів до неурядових екологічних організацій, а 30
відсотків також вказали на таке саме негативне ставлення і з боку
місцевих державних структур. При цьому, на думку більшості опи8
таних (52%), головну відповідальність за існуючий стан навколиш8
нього природного середовища в Україні несуть державні виконавчі
органи влади.

Лише 4 відсотки опитаних відзначили як перешкоду небажан8
ня самих екоНУО співпрацювати з державою, а 6 відсотків вказали
на взаємну відповідальність обох сторін. Двоє учасників анкету8
вання виявились оптимістами, оскільки не бачать сьогодні ніяких
перешкод для розвитку взаємовідносин “зелених” з українською
державою.
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Рефлексією екологічного руху України на незадоволеність
державною екологічною політикою стало створення Концепції
“Громадянська екоініціатива” (ГЕІ) — загальнонаціональної систе8
ми економічного стимулювання громадянських екологічних ініціа8
тив. Концепція, розроблена на підставі досвіду, отриманого в про8
цесі реалізації програми малих екологічних грантів898, будується
на таких головних принципах [24]:

— принцип паритетності взаємовідносин держави з громад8
ськістю у сфері екологічної діяльності. Паритет управління визна8
чається тим, що Наглядова Рада складається із семи членів: трьох
висуває орган державного управління, відповідальний за екологічну
політику держави, трьох — загальноукраїнське об’єднання еко8
логічних організацій, і сьомого обирають учасники діяльності —
суб’єкти екоініціатив минулих років. Функціональний паритет поля8
гає в тому, що держава бере на себе зобов’язання фінансувати цю
систему, а громадськість надає креативні ресурси;

— принцип багатоканальності полягає в наявності як мінімум
п’яти джерел фінансування: двох державних (бюджет і відрахуван8
ня від штрафів за порушення екологічного законодавства) і трьох
приватних (індивідуальні пожертви, внески громадських ор8
ганізацій, благодійні внески бізнесових структур);

— принцип сприяння передбачає реалізацію прийнятих ініціа8
тив силами самих авторів (окремих осіб) та організаціями8провай8
дерами, а також, за узгодженням з авторами, виконавцями. В усіх
випадках Генеральним провайдером є сама ГЕІ, яка відіграє роль
посередника в пошуках донора серед інших, спеціалізованих
фондів та організацій;

— принцип боніфікації стимулює активність учасників ГЕІ,
оскільки за успішно реалізовані ініціативи передбачається ма8
теріальна винагорода, об’єкти якої визначаються ретроспективно —
через рік по завершенні проекта. Фінансова підтримка громадсь8
ких екологічних ініціатив розглядається як благодійна з
відповідним податковим та митним статусом;

— принцип прозорості і відповідальності визначає рушійну си8
лу самовдосконалення системи ГЕІ. Це передбачає звіт про свою
діяльність перед державними органами (в межах їхньої компе8
тенції) і у повному обсязі перед своїми учасниками та широкою
громадськістю, для чого друкується щорічний звіт і надаються в
індивідуальному порядку довідки в Секретаріаті ГЕІ.
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Якщо ж звернутися до взаємовідносин “зелених” з державни8
ми структурами з точки зору представників центральних урядових
органів, то вони загалом позитивно оцінюють діяльність ук8
раїнських екоНУО, водночас вказуючи на їхню фінансову слабкість
і недостатню організаційну оформленість. На думку опитаних,
найбільша користь від діяльності екоНУО в Україні полягає в
ініціюванні суспільного резонансу навколо актуальних екологічних
проблем, у пробудженні масової екологічної свідомості. Водночас
багатьом державним чиновникам бракує чіткого уявлення про
діяльність екоНУО, поінформованості щодо найефективніших ор8
ганізацій екологічного руху, що сигналізує про недостатність кон8
тактів між урядовими структурами і “зеленими”.

Поряд з цим, за визнанням самих респондентів з чиновників
центральних та місцевих органів влади, головними ареалами по8
тенційного співробітництва владних структур різного рівня з еко8
НУО можуть бути: розробка і реалізація національних і міжнарод8
них екологічних проектів; законодавча ініціатива і вдосконалення
чинного екологічного законодавства, участь в обговоренні законо8
проектів; участь в екологічних експертизах запропонованих уря8
дом економічних проектів.

Конкретним прикладом співробітництва “зелених” та урядових
структур у середині 908х років була діяльність відділу з питань еко8
логії і комплексного використання ресурсів Кабінету Міністрів. Ця
державна структура залучала екоНУО до розробки законодавчих
документів у сфері екології. Це давало змогу екоНУО впливати на
державну екополітику, безперечно, якщо нові офіційні документи
враховували їхні побажання. Таким чином, зазначений відділ
Кабінету Міністрів виконував функцію сполучної ланки у ланцюгу
“ініціатива екоНУО — законопроект — прийняття законодавчого до8
кумента”. В такий спосіб екоНУО залучались до розробки вже прий8
нятих Законів України “Про екологічну експертизу”, “Про охорону
навколишнього природного середовища”.

На початку 2000 року ВЕЛ ініціювала проведення парламентсь8
ких слухань з екологічної проблематики. Звернення й обгрунтуван8
ня необхідності проведення таких слухань були розіслані до органів
державної влади, профільних і наукових установ, громадських ор8
ганізацій. Фракція НДП у Верховній Раді підтримала цю ініціативу.
Згідно з Постановою Верховної Ради України “Про проведення
парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного за8
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конодавства в Україні, напрямків реалізації та вдосконалення еко8
логічної політики” в листопаді 2000 року в залі сесійних засідань
Верховної Ради відбулись парламентські слухання, організовані
профільним комітетом парламенту.

Результатом проведених слухань стали рекомендації щодо до8
тримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямки ре8
алізації та вдосконалення екологічної політики, схвалені парламента8
рями у відповідній постанові. Важливим для подальших відносин
владних структур та екологічного руху в Україні є визнання вищим за8
конодавчим органом того положення, що у розв’язанні проблем охо8
рони доокілля та здоров’я нації рівноправним партнером держави
мають стати громадські екологічні організації.

Державні чиновники погодились з тим, що в перехідний
період проблематично обрати правильний шлях майбутньої мо8
делі суспільного розвитку. Тому особливо зростає значення науко8
вої експертизи соціоекологічної системи, що її проводять окремі
екоНУО. Іншими словами, на думку частини урядовців, існує на8
гальна потреба у зміщенні наголосів в екологічному русі: змен8
шенні ваги соціального аспекту (“рух”) і підвищенні інтелектуаль8
ного (“екологічний”). Ефективне виконання останнього завдання
вбачається опитаним неможливим за умов відсутності чіткої коор8
динації в екологічному русі, наявності “антиорганізаційних” наст8
роїв у певної частки членів екологічної спільноти. 

Респонденти з урядових чиновників вважають, що діяльність
більшості екоНУО в нашій країні є локальною і не координованою і
тому існує потреба у створенні спеціального Центру з функціями
координатора і регулятора оптимального балансу між громадсь8
кими ініціативами (соціальний аспект) і національними проблема8
ми (інтелектуальний аспект).

На думку окремих експертів, відсутність програм співробіт8
ництва уряду з екоНУО пояснюється частково пасивною позицією
самих екоНУО, які недостатньо активно ставлять перед урядовими
структурами відповідні проблеми екологічного руху. Таке пояснен8
ня свідчить, що серед державних чиновників має місце змішуван8
ня поняття оперативного, поточного співробітництва (“в робочому
порядку”) з розробкою стратегії цього співробітництва, розрахо8
ваної на довгострокову перспективу.

Інтерв’ю з представниками урядових структур виявило, що в
центральних урядових органах України до сьогодні не існує
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спеціальних програм співробітництва з екоНУО, які б регламенту8
вали питання координації діяльності, матеріальної підтримки та
розвитку інфраструктури організацій “зелених”.

Ставлення представників місцевих органів влади до екоНУО ха8
рактеризується як проміжне між поміркованим та позитивним.
Більш лояльними, а тому і активними, на місцях виявились пред8
ставники виконавчої влади. Підтримка “зелених” з боку місцевих
органів влади охоплює організаційно8матеріальну допомогу і, по
можливості, пряме фінансування з місцевих бюджетів. Ор8
ганізаційно8матеріальна підтримка охоплює оренду приміщень,
пільгове оподаткування; сприяння у видавничій діяльності, налагод8
женні міжнародних контактів, зокрема за програмою TACIS, оплата
роботи за участь в експертизах; різні рівні “включення” органів вла8
ди в акції локальних і регіональних екоНУО: від проведення спільних
виступів в електронних мас8медіа і друкованих виданнях до безпо8
середньої участі в діяльності окремих організацій.

На думку опитаних державних службовців, конкретна користь
від діяльності регіональних і локальних екоНУО полягає у безпосе8
редній участі у створенні природоохоронних структур; організації
громадського контролю за діяльністю міських природоохоронних
служб; у реалізації конкретних програм. Зокрема, в Чернівцях ор8
ганізація “Енергоресурс” розробила в середині 908х років стан8
дарти по відходах, які почали діяти в країнах СНД.

Узагальнюючи відповіді представників місцевих владних
структур, зауважимо, що недостатня взаємодія цієї ланки держав8
ної влади з місцевими і регіональними екоНУО детермінована
значною мірою відсутністю відповідних підрозділів, які б спеціаль8
но займалися співробітництвом з громадськістю. За існуючих
умов внутрішньої структури місцевої влади, насамперед її законо8
давчої гілки, співробітництво з організаціями “зелених” базується
суто на особистих контактах і розглядається у більшості випадків
як додаткове ненормоване навантаження.

Найближча перспектива відносин між екоНУО та державними
структурами значною мірою визначатиметься, і вже визначається,
рівнем тиску фіскальних органів та варіантом проекту Закону “Ук8
раїни про непідприємницькі організації”, який нині знаходиться на
стадії попереднього обговорення із залученням усіх зацікавлених
соціальних суб’єктів, включаючи українських “зелених”.
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3.4.2. Відносини з населенням

Широкі верстви населення є “породжуючим середовищем”
екоНУО і водночас широким соціальним простором для діяльності
“зелених”. Зрозуміло, що потужності соціального впливу та
відповідного резонансу акцій “зелених” не в останню чергу зале8
жать і від підтримки екологічних ідей та цінностей з боку широких
верств населення, тобто процесу екологізації повсякденного жит8
тя наших громадян (або масовидності повсякденних соціальних
практик). Але, за визнанням самих представників екоНУО, сучас8
ний екологічний рух поки що не набув в Україні суспільної підтрим8
ки, адекватної гостроті проблеми екологічної безпеки умов життя.
В чому ж полягають причини відсутності масового залучення насе8
лення країни до екологічних акцій зелених?

Респонденти з активістів екоНУО виокремлюють три головні
перешкоди: загальний низький рівень екологічної масової свідо8
мості, тиск проблем матеріального статусу на життя багатьох пра8
цездатних верств населення та недоліки системи інформування
громадськості щодо актуальних екологічних проблем. Не важко
помітити, що проблема низької екологічної свідомості та культури
пересічних українців значною мірою визначається економічною
стагнацією перехідної доби та недостатньою поінформованістю
населення щодо існуючих екологічних ризиків.

Зауважимо, що респонденти мали змогу дати до трьох варіан8
тів відповідей, тому сумарний розподіл відповідей перевищує сто
відсотків. Наведені дані анкетування 2000 року.

Незважаючи на складність перелічених проблем, жоден з
учасників анкетування не вважає, що привернути увагу українсько8
го суспільства до екологічних проблем ніяк не можливо. Найбільш
поширеними серед респондентів способами залучення громадсь8
кості до розв’язання всього комплексу екологічних проблем є
ефективна система екологічного інформування населення, еко8
логізація власне державної економічної політики та покращення
загальної економічної ситуації в країні. Чимала частка опитаних
представників екоНУО вказала також на необхідність введення
більш жорстких санкцій проти порушників екологічного законо8
давства та зміцнення системи екологічної освіти та виховання. Ос8
тання точка зору заслуговує на особливу увагу, оскільки на думку
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42 відсотків опитаних кожний громадянин України є головним
суб’єктом відповідальності за існуюче екологічне становище в
нашій країні.

Таблиця 13

Перешкоди на шляху співробітництва екоНУО

з населенням України

(у % до тих, хто відповів)

Назва проблеми Частота

згадування

Загальне недостатнє усвідомлення українським 53
суспільством важливості розв’язання 
екологічних проблем
Значне зубожіння більшості людей і зосередження 47
їхньої уваги на проблемах власного виживання
Недостатнє інформування населення про існуючі 42
екологічні проблеми, як за місцем проживання,
так і загалом в Україні
Малоефективна державна політика у сфері екології 32
Зосереждення уваги більшості екоНУО  25
на конкуренції з іншими організаціями
з метою отримання грантів
Слабкість та малочисельність 22
екологічного руху в Україні
Недоліки українського законодавства 17
у сфері екології
Загальна недооцінка “зеленим” рухом важливості 15
залучення громадськості до участі
в екологічних програмах 
Нічого не заважає 3

Феномен екологічної свідомості є по суті усвідомленням, ро8
зумінням екологічної ситуації і може розглядатися як елемент
триєдиного процесу “сприймання — розуміння — практична дія”.
До головних характеристик екологічної свідомості соціологи від8
носять у першу чергу: стурбованість станом навколишнього при8
родного середовища; мобілізацію моральних ресурсів; здатність
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до ідентифікації джерела екологічної загрози і соціального
суб’єкта, відповідального за його виникнення; визнання здорово8
го і безпечного середовища замешкання суспільною цінністю;
індивідуальну мобілізацію, тобто усвідомлення необхідності осо8
бистої участі у протестних, креативних та інших колективних
акціях; когнітивну мобілізацію, тобто формування готовності до дій
на підставі осмислення інформації щодо екологічних ризиків та не8
безпек.

Екологічна свідомість формується під впливом багатьох різно8
манітних чинників і тому являє собою досить складне системне ут8
ворення. Тому принципово важливими для коректного
соціологічного аналізу цього феномена є виокремлення головних
емпіричних показників екологічної свідомості та побудова
відповідних індикаторів (запитань) інструментарію опитування.

Для аналізу динаміки масової екологічної свідомості викорис8
товувались емоційно8оцінні та декларативно8установочні суджен8
ня. Якщо перші дозволяють проаналізувати характер суб’єктивної
оцінки щодо екологічної сфери життя, то другі відбивають го8
товність діяти певним чином за умов певної екологічної ситуації.
Крім того, використовувались також раціонально8оцінні судження
(насамперед щодо суб’єкта відповідальності за стан навколишнь8
ого природного середовища) як своєрідна ланка між попередніми
судженнями.

В результаті індикатори зазначених суджень у сукупності
відбивають особливості декларативного рівня екологічної свідо8
мості населення України в її емоційній, раціональній та установоч8
но8поведінковій складових.

Опитування в рамках широкомасштабного проекту “Ук8
раїнське суспільство на межі ХХІ століття” свідчать, що в нашій
країні громадська думка однозначно негативно оцінює стан еко8
логічної ситуації за місцем свого постійного проживання [108,
367]. Хоча частка тих, хто вказав на погіршення екологічних умов
проживання за період з 1994 по 2001 рік, поступово скорочується,
але переважна більшість наших громадян продовжує вказувати на
погіршення стану навколишнього природного середовища.
Вимірювання оцінки респондентів здійснювалось за п’ятибальною
шкалою, де 1 бал означає значне погіршення еколоігчних умов
проживання, а 5 балів, навпаки, їх значне поліпшення.
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Таблиця 14

Як Ви оцінюєте характер змін, які відбулися

у Вашому житті за останній рік?

Екологічна ситуація (у %)

Оцінка характеру змін 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Значно погіршились 57.0 45.2 48.6 46.5 47.0 40.8 31.3 34.7
Трохи погіршились 20.9 29.4 23.9 25.3 23.8 26.3 27.8 27.5
Лишилися такі самі 16.3 22.4 24.2 25.5 25.0 28.9 37.1 35.0
Трохи поліпшились 1.4 1.5 1.9 1.9 2.8 3.3 2.7 2.3
Значно поліпшились 0.7 0.2 0.8 0.2 0.6 0.6 0.3 0.3
Не відповіли 3.7 1.2 0.7 0.5 0.8 0.6 0.8 0.2
Середній бал 1.63 1.81 1.82 1.83 1.85 1.96 2.12 2.06

На значне погіршення екологічних умов проживання
впродовж останнього року вказали насамперед мешканці Східно8
го та Центрального регіонів (третина опитаних). Звертає на себе
увагу той факт, що за зазначений проміжок часу не тільки міські
жителі, але й мешканці із сільської місцевості дотримуються такої
негативної оцінки стану природного доокілля за місцем прожи8
вання.

Таким чином, упродовж усього терміну проведення моніто8
рингу (1994 — 2001 роки) громадська думка однозначно негатив8
но оцінює екологічні умови свого проживання. Зазначена негатив8
на оцінка стану природного доокілля є об’єктивною передумо8
вою звернення уваги громадської думки на необхідність
розв’язання екологічних проблем, насамперед тих, які безпосе8
редньо стосуються екологічної безпеки проживання людини.

З урахуванням особливостей ризик8рефлексії існуючих та по8
тенційних екологічних небезпек за умов суспільства соціогенних
ризиків особливого значення набуває уявлення населення про
екологічну безпеку як ядро екологічних інтересів.

Діапазон тлумачень екологічної безпеки є доволі широким: від
розуміння цього поняття як “кінцевої безпеки” [166] до некорект8
ності вживання самого поняття для позначення безпеки [142, 461
— 475].

Проведене в квітні 2001 року опитування в рамках проекту СО8
ЦИС8Омнібус засвідчило, що понад чверть респондентів (27%) не
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змогли дати відповідь на відкрите запитання “Що Ви розумієте під
словами “екологічна безпека”?”. Ще 4 відсотки заявили, що еко8
логічна безпека їх не цікавить. Серед отриманих відповідей еко8
логічна безпека розглядається найчастіше як чисте навколишнє
природне середовище, насамперед чисті повітря та вода. Причо8
му респонденти поєднують чисту природу з безпекою для життя та
здоров’я людини, зокрема з чистими від шкідливих домішок про8
дуктами харчування. Учасники опитування в Закарпатті розгляда8
ють безпеку доокілля як відсутність природних катаклізмів, спри8
чинених антропогенними чинниками (зокрема, ненормованим ви8
рубуванням).

Екологічна безпека має вітальний характер, а тому її
відсутність розглядається як існування загрози життю людини.
Відтак у масовій свідомості виникає негативний асоціативний ряд,
пов’язаний саме з небезпекою відсутності екологічної безпеки.
Найбільш типовими асоціаціями є: “сміття, загазованість,
радіація”, “катастрофа”, “Чорнобиль”, “загроза життю людини че:
рез природні явища”.

За словами респондентів, екологічна безпека — “це те, чого у
нас немає — чисте повітря, вода тощо”, “коли можна ходити по ву:
лиці без ватно:марлевої пов’язки”, “коли можна не боятися пити
воду, вживати продукти, дихати повітрям”.

На недостатність екологічної безпеки для більшості громадян
України вказують також результати проекту “Українське су8
спільство”, за якими впродовж 1995 — 2001 років близько трьох
чвертей респондентів відзначили її дефіцит, натомість менш ніж 4
відсоткам її вистачало.

Таблиця 15

Чи вистачає Вам екологічної безпеки?

(у %)

Суб’єктивна оцінка 1995 1997 1999 2000 2001

Не вистачає 72.7 77.2 77.8 74.3 75.1
Важко сказати, вистачає чи ні 20.3 17.3 15.9 19.1 19.4
Вистачає 3.4 2.7 3.6 3.8 3.1
Не цікавить 2.5 2.4 2.5 2.6 2.2
Не відповіли 1.1 0.5 0.2 0.3 0.1
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За останній рік екологічної безпеки не вистачало в першу чер8
гу жителям Південно8Східного регіону та Києва (відповідно 89 та 84
відсотки). Мешканці великих міст частіше за сільських жителів вка8
зували на недостатність екобезпеки. Цікаво зауважити, що неза8
лежно від віку понад три чверті всіх вікових груп, за певним винят8
ком пенсіонерів, зазначили недостатність екобезпеки.

Недостатність екологічної безпеки за місцем проживання та8
кож ілюструє аналіз можливих причин міграції зі свого населеного
пункту [142, 353]. Впродовж останніх років саме шкідливі для здо8
ров’я екологічні умови проживання є однією з головних причин
міграційної готовності. Водночас екологічний чинник починає по8
ступатися економічному: пошуки роботи за умов економічної стаг8
нації стають домінантою можливих міграційних настроїв. Але пе8
реїзд на нове місце проживання є радше втечею від екологічних
проблем, ніж активною соціальною позицією в їх розв’язанні.

Таблиця 16

Як Ви вважаєте, що може спонукати Вас 

виїхати з Вашого населеного пункту?

(у %)1

Причини міграційних 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

установок

Шкідливі для здоров’я 18.6 15.8 16.3 14.8 15.6 15.6 15.4 13.5
екологічні умови
Бажання знайти нове 7.1 9.9 9.8 10.2 14.4 16.2 18.0 18.0
місце роботи
Хочу переїхати ближче 6.2 5.8 6.1 5.5 6.1 6.0 5.5 5.7
до родичів, друзів

Отримані результати виявили значні розбіжності щодо головних
мотивів міграційної готовності по регіонах України, типах поселення
та вікових групах. Якщо економічний чинник міграції характерний

1В таблиці наведені лише три головні причини міграційних настроїв, хоча
в анкеті респондентам пропонувався перелік з дев’яти альтернатив. Слід
зауважити, що більше половини опитаних (56 — 61%) не висловили ба8
жання змінити місце свого постійного проживання.
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передусім для респондентів Північно8Східного, Західного, Півден8
но8Західного та Південного регіонів та АР Крим, то мешканці Києва,
Північного та Східного регіонів наголошують на екологічному чинни8
ку. В решті регіонів виявлена фактична рівновага зазначених двох
головних чинників потенційної міграції.

Мешканці сіл та молоді респонденти віком до 35 років мотиву8
ють можливу міграцію насамперед пошуком нового робочого
місця. В свою чергу міські жителі, опитані старших вікових груп
вказують рівною мірою на важливість як економічного, так і еко8
логічного чинників.

Наскільки ж у сучасному українському суспільстві розповсюджені
екологічні цінності порівняно з економічними? Для виявлення відповіді
на це питання доцільно звернутись до результатів міжнародного
соціологічного опитування, проведеного восени 1999 року1.

Для з’ясування рівня “екофільності” тієї чи тієї країні використову8
валась світоглядна позиція учасників опитування за шкалою “еко8
логізм — економізм”. У цьому випадку екологістами були ті респон8
денти, які надають перевагу більшою мірою захисту навколишнього
природного середовища, ніж економічному зростанню. І навпаки,
прихильники економізму надають перевагу радше економічному чин8
нику суспільного розвитку, ніж його екологічній складовій.

Отримані в ході цього міжнародного проекту результати пере8
конливо доводять: між пріоритетом захисту доокілля та станом
національної економіки і, як наслідок, матеріальним становищем
населення країни існує очевидна кореляція.

Зокрема, в тих країнах і регіонах світу, які переживають еко8
номічні негаразди, актуальність економічного зростання фактично
врівноважена або навіть вища, ніж важливість захисту доокілля.
Стосовно цього Україна є типовим прикладом таких світоглядних
орієнтацій. В свою чергу, в індустріально розвинених державах За8
ходу з достатньо високим рівнем добробуту своїх громадян гро8
мадська думка висуває на перший план екологічні цінності.

1Міжнародне соціологічне опитування “Millennium Survey” було проведе8
но у більш ніж 50 країнах на всіх континентах. Дослідження провели ор8
ганізації — члени Gallup International Associatiоn. В Україні це опитування
здійснене Центром СОЦИС. У нашій країні було опитано 1200 респон8
дентів за національною репрезентативною вибіркою. Автор  брав безпо8
середню участь у розробці блоку екологічних запитань і наступному
аналізі отриманих результатів.
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Таблиця 17

Диспозиції респондентів на шкалі “екологізм — економізм”

за регіонами світу

(у %)

Регіони світу Екологісти Економісти Важко відповісти

Західна Європа 56 29 15
Східна Європа 36 36 28
Aфрика 52 44 4
Північна Америка 67 24 9
Латинська Америка 54 33 13
Південно8Східна Азія 54 26 20
Україна 31 39 30
Загалом у світі 53 30 17

Але навіть за умов економічних негараздів принципово важли8
вим для виокремлення важливості екологічних проблем у житті су8
часного українського суспільства є визнання громадською думкою
об’єктивної актуалізації екологічних умов проживання. Зокрема, в
1998 році понад три чверті респондентів різною мірою погодились
з тим судженням, що “забруднення і завдання збитків навколиш:
ньому середовищу стосуються мене в моєму повсякденному
житті”.

Логічно припустити, що незадоволеність населення України
існуючим станом доокілля в нашій країні має поєднуватися з
відповідним зразком соціально8екологічної поведінки у вигляді то8
го чи того прояву природоохоронної або ресурсозберігаючої
діяльності.

Отримані в ході моніторингу результати показують, що на вер8
бальному рівні значна частина українських громадян більше
схильна до артикуляції перебільшення своєї безпосередньої
участі в захисті навколишнього природного середовища.

Зокрема, в 1995 році більше половини респондентів (58%) за8
значили, що різною мірою підтримують організації, які допомага8
ють захищати навколишнє природне середовище. Але водночас
менше половини (48%) переймались тим, щоб самому що8небудь
зробити для захисту природи. Зафіксована розбіжність дозволяє
говорити радше про моральну підтримку, співчування неурядовим



196

екологічним організаціям і “зеленому” рухові загалом, ніж про ре8
альне бажання наших громадян залучитися до практичних акцій в
екологічній сфері.

Порівняно з рівнем залученості в екологічні акції населення
Західної Європи та США1, рівень активності наших громадян в еко8
логічному русі можна визнати як однозначно недостатній. За даними
проекту “Українське суспільство”, впродовж останніх восьми років
кількість членів екологічного руху не перевищувала і двох відсотків від
дорослого населення нашої країни [109, 317 — 318].

Зафіксований низький рівень залученості українського насе8
лення до акцій та діяльності екоНУО, на думку автора, зумовлений
такими головними чинниками.

По8перше, це низький рівень громадянської активності.
Згідно з результатами проекту “Українське суспільство”, частка
повністю дистанційованих від участі в суспільно8громадському
житті складає однозначно переважну більшість наших громадян. 

Такий результат можна зрозуміти за умов існування демокра8
тичного громадянського суспільства, коли влада функціює під до8
статнім громадським контролем. Але у нашому випадку без8
діяльність громадян України тільки гальмує побудову цього типу
суспільства. У цьому випадку можна говорити про рецидив патер8
налізму радянського зразка. Зокрема, в 1998 році більше полови8
ни респондентів (55%) стверджували, що “прості люди мало чим
можуть допомогти у захисті природи”. Протилежної точки зору до8
тримувалось значно менше громадян (38%), серед яких перева8
жали респонденти до 40 років та учасники опитування з вищою
освітою. Хоча рівень залученості населення до громадських і
політичних організацій дещо зріс за останні два роки, проте рівень

1Для порівняння зауважимо, що в середині 908х років п'ять найбільш потуж8
них екологічних організацій в країнах ЄС налічували у своїх лавах близько 10
млн членів, і лише в Нідерландах близько 20% дорослого населення країни
на той час були членами окремих екологічних організацій. В індустріально
розвинених країнах Заходу (зокрема, в США, Німеччині, Швейцарії, Нідер8
ландах) роль екологічних організацій вже не обмежується традиційним за8
хистом доокілля, а зростає до активного представництва екологічних інте8
ресів широких верств населення. Зазначені організації поступово долають
період горизонтально розпорошених і роздріблених громадських ор8
ганізацій, перетворюючись на свого роду національні інституції кон8
салтингового характеру і до їхніх порад прислуховуються представники
істеблішменту і бізнесу.
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неучасті пересічних українців у діяльності третього сектора зали8
шається значним. Ймовірно припустити, що зафіксована певна ак8
тивізація населення може бути ініційована певними політичними
колами під час проведення виборів до парламенту та обрання
Президента, а не є наслідком активізації громадянської позиції
безпосередньо самого населення.

Таблиця 18

Членом якої з громадських або політичних організацій Ви є?

(у %)

Назва організацій 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Клуб за інтересами 2.0 1.7 1.6 1.5 1.3 1.7 2.5 3.0
Політична партія 0.7 0.6 0.5 0.4 0.9 1.4 0.8 1.7
Суспільно8політичний 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5
рух
Екологічний рух 1.3 1.7 0.9 0.6 1.5 2.0 1.1 0.8
Громадська організація, 0.9 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6
фонд, асоціація
Професійне об’єднання, 3.3 2.7 1.0 0.8 1.4 2.1 1.5 1.7
асоціація
Творча спілка 1.2 0.8 0.4 0.1 0.7 0.8 0.6 0.7
Спортивний клуб, 3.2 2.5 2.7 3.3 2.7 2.7 2.8 3.3
товариство
Профспілка 2.7 2.5 2.3 2.1 2.0 2.2 2.9 1.8
(крім традиційних)
Студентське товариство, 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 2.0 1.4
молодіжна організація
Релігійна організація, 3.0 3.7 3.3 2.5 3.9 4.2 5.2 4.3
церковна громада
Не належу до жодної 79.6 81.4 84.7 86.3 83.2 80.4 79.6 80.2

По8друге, у перехідному суспільстві, типовим прикладом якого є
сучасна Україна, вагомість впливу екологічного чинника на рівень за8
гальної задоволеності життям нівелюється невизначеністю соціаль8
ного статусу переважної більшості працездатного населення і, як
наслідок, висуванням на перший план проблем “першого рівня”, в
першу чергу матеріального становища сім’ї та особистої безпеки. В
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результаті зазначеного феномена, а також унаслідок загальної
соціально8політичної пасивності населення України однозначно не8
гативна оцінка стану навколишнього середовища не поєднується
адекватним чином з природоохоронною активністю.

По8третє, недостатня потужність самого екологічного руху в
Україні, малорозвиненість його соціальної інфраструктури та со8
ціальних зв’язків з іншими секторами українського суспільства.

Якщо говорити про безпосередню поведінку пересічного ук8
раїнця щодо захисту доокілля, то тут можна виокремити насампе8
ред купівельні орієнтації щодо екологічно безпечних товарів та ре8
сурсозберігаючу поведінку. В обох випадках прояви екофільної
поведінки радше не стільки є наслідком визнання екологічних
цінностей, скільки продиктовані пересторогою за своє здоров’я та
необхідністю економії сімейного бюджету.

За даними опитування 1998 року, близько 40 відсотків респон8
дентів підтвердили той факт, що їм доводилось упродовж останніх
двох років надавати перевагу товару, виходячи з його екологічно
безпечного складу або упаковки.

Підтвердженням певної поширеності зразків ресурсозберігаючої
поведінки українських громадян є результати опитувань, проведених
в 1999 та 2001 роках. Що ж до поширеності висаджування дерев та
прибирання території біля місця свого постійного замешкання (див.
табл.19), то зазначені заходи найбільш поширені серед сільського на8
селення і пов’язані з особливостями укладу життя в селах.

Зокрема, у більшості випадків селяни висаджують плодоносні
дерева, а не садженці для посадки в лісосмугах. Прибирання ж те8
риторії біля власного будинку є необхідною умовою виконання
елементарних побутово8санітарних умов проживання.

Стосовно цього відрізняється поведінка мешканців багаток8
вартирних будинків у великих містах, де фактично відбулося відчу8
ження городян від середовища свого безпосереднього замешкан8
ня, яке у переважній більшості випадків визнається не своїм, а за8
гальним. Підтвердженням цього є той факт, що лише 12 відсотків
опитаних киян прибирають територію біля свого будинку, натомість
серед селян цей показник перевищує 80 відсотків.

У таблиці 19 сума відсотків у стовбчиках перевищує сто,
оскільки респонденти могли дати кілька варіантів відповідей. Ок8
ремі позиції по цьому запитанню в опитуванні 1999 року не повто8
рювались в анкеті за 2001 рік.
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Таблиця № 19

Артикуляція і практична участь

у покращенні природного середовища

(у %)

Типи соціально;екологічної Артикуляція Практична

поведінки готовності участь

1999 2001 1999 2001

Економія у споживанні води 13 13 18 12
Обмеження у використанні 20 23 29 22
електроенергії
Відмова від дезодорантів та аерозолів, 11 8 12 8
які містять фреон
Саджання дерев 57 49 52 30
Віддавання частини зарплати 5 8 3 1
(наприклад 1%) у фонд
охорони природи
Прибирання території біля 47 67 51 59
свого будинку
Відмова від застосування у 12 8 9 8
побуті синтетичних засобів, які 
шкодять навколишньому середовищу
Роблення зауважень людям, які на 34 38 33 26
Ваших очах завдають
шкоди доокіллю
Зупинення, за необхідності навіть 14 15 10 7
силоміць, тих, хто шкодить доокіллю
Загострення стосунків, вступ у  4 6 2 1
конфлікт з адміністрацією або
колегами по роботі в інтересах
захисту доокілля
Звернення із заявою або листом про 5 8 2 8
забруднення доокілля в органи
державного управління
Повідомлення громадськості через 6 9 3 2
засоби масової інформації про відомі
Вам випадки забруднення доокілля
Нічого 13 6 13 14
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Наведені емпіричні дані фіксують не тільки пасивність еко8
логічних інтересів більшості населення, але й недостатню “заряд8
женість” українських екоНУО на інформування населення, що вик8
ликане як недостатньою матеріально8технічною забезпеченістю
організацій “зелених”, так і певним відходом від соціально8
політичної активності.

Лідери екоНУО виокремлюють два базових сценарії залучення
населення до своїх акцій:

— заклик “зелених” — сприймання населенням актуальності
проблеми — адекватна соціальна діяльність;

— заклик “зелених” — нейтрально8пасивне сприймання про8
блеми — відмова від участі в акції.

Обидва сценарії присутні в сучасному екологічному русі Ук8
раїни. Успішність взаємовідносин між екоНУО і населенням не
визначається географічним ареалом діяльності екоорганізацій (за
винятком екстремальних випадків екологічних катастроф), а зу8
мовлена конкретною діяльністю організації, її вмінням мобілізува8
ти населення.

Організації “зелених” намагаються будувати відносини з насе8
ленням за принципом взаємозацікавленості. Лідери екоНУО роз8
глядають населення як канал для соціального резонансу своєї ак8
тивності і водночас як об’єкт екологічної пропаганди. В окремих
випадках самі громадяни постають як суб’єкти інформування. От8
римана інформація є відправною точкою для початку громадських
розслідувань, ініційованих “зеленими”.

Конкретним прикладом такої взаємозацікавленості може бути
гаряча лінія “Екотелефон”, заснована у вересні 1996 року в Києві.
Ініціаторами створення такої лінії стала екоНУО МАМА886 і бри8
танська організація WEN. Упродовж 1996 — 1998 років Інфор8
маційна служба такого роду була єдиною в Україні, а з 1999 року
до цього проекту почали долучатися представники різних регіонів
України.

Для відповідей в гарячій лінії використовується комп’ютерна
база даних, що містить інформацію з різних напрямків екології,
гігієни, медицини, психології та правового захисту екологічних по8
треб та інтересів громадян.

Принципово важливим для розвитку взаємин екологічного ру8
ху з населенням є той факт, що, набравши номер Екотелефону,
зацікавлена людина має можливість поставити запитання, які її
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цікавлять, і безоплатно отримати на них відповідь. Перевагою та8
кої комунікації є можливість безпосереднього спілкування, надан8
ня кожній людині персональної відповіді або пропозиції, що допо8
може як змінити споживче ставлення до навколишнього природ8
ного середовища, так і розібратися в різноманітті власних еко8
логічних інтересів.

З великою часткою ймовірності можна стверждувати: еко8
логічна проблема, яка сприймається конкретною територіальною
спільнотою або соціальною групою як складова їхньої екологічної
безпеки, стає також об’єктом їхнього інтересу, і навпаки, якщо
певна екологічна проблема не сприймається як така, то вона та8
кож не стає і об’єктом відповідного інтересу [94].

Таке припущення дозволяє також стверджувати, що еколо8
гічний інтерес може бути складовою того соціального інтересу, який
з точки зору громадської думки є більш актуальним для певного
суспільства. Вагомість “присутності” екологічного інтересу в більш
актуальній суспільній проблемі у кінцевому результаті значним чи8
ном впливає і на рівень усвідомлення цього інтересу.

В свою чергу, не усвідомлені екологічні інтереси потребують
певних екологічних знань (досить поглиблених або вузькопро8
фесійних) і пов’язані з тими екологічними проблеми, з якими насе8
лення безпосередньо не стикається, але потім може стикатися з
їхніми наслідками. Як приклад можна навести хімізацію сільсько8
господарської землі, що призводить до погіршення якості харчо8
вих продуктів, або винищення флори і фауни (наприклад, ви8
рубування лісу), яке також часто не сприймається як загроза еко8
логічним умовам проживання, але наслідки (того ж самого ви8
рубування лісу) призводять до природних екологічних катастроф
(повені, зсуви грунту мали місце у Закарпатті).

В роботі “зелених” з місцевим населенням доцільно також
враховувати регіональну специфіку та культурно8історичний уклад
життя. Зокрема, в деяких регіонах Західної Україні існує специфіка
соціально8політичного контексту, який впливає на характер
взаємовідносин між місцевим населенням та екологічними ор8
ганізаціями. Окремі верстви населення схильні до сприймання
екологічних проблем крізь призму національного відродження (на8
приклад, у Галичині).

Для роботи українських екоНУО з населенням може бути ко8
рисним американський досвід щодо участі населення в акціях “Не
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на моєму задньому дворі” (Not In My Backyard). Ці акції є прикла8
дом участі громадян в її найбільш динамічній формі і сфокусовані
на розв’язанні конкретних проблем за обмежений проміжок часу.
Феномен цієї акції належить до опозиції локальних спільнот, які ви8
ступають проти спорудження по сусідству зі своїми будинками
різних небажаних об’єктів. Після детального аналізу такої акції
професор Б.Рабе зауважив: “Природа участі людей в акціях NIMBY,
які відбуваються в різних за розмірами, економічним розвитком та
расовим складом громадах, демонструє, що політичний інтерес та
участь можуть бути значно більшими, ніж можна передбачити на
підставі опитувань громадської думки і збільшення відсотка не8
участі у виборах” [178, 30].

Іншим прикладом активності американських зелених може бу8
ти активність членів організації С’єрра Клаб (Sierra Club), які в се8
редині 908х років на День Землі розповсюдили 2,3 млн пакетів з
інформацією (ці пакети розносять по квартирах та вішають на
двері) в ста населених пунктах США [177, 30].

3.5. Екологічна проблематика 

в засобах масової інформації

Аналіз висвітлення екологічних проблем в українських
періодичних виданнях викликає інтерес насамперед з причини
легітимації1 екологічних інтересів наших громадян. Проблема
легітимації в соціології традиційно ставиться і розв’язується як та8
ка, що належить до сфери ідеології, як проблема узгодженості
ідей [78, 33]. Йдеться насамперед про потребу влади у самови8
правданні і узгодженні своїх цілей з орієнтаціями людей, які є
об’єктом підпорядкування.

Нетрадиційність підходу П.Бергера і Т.Лукмана до легітимації
полягає в тому, що вони розглядають цей соціальний феномен у
ширшому теоретичному контексті, виходячи за межі власне
політичної проблематики. А саме, легітимація розглядається ними
як пояснення та обгрунтування для нової генерації правомірності
існуючих інституцій як утворення інституціалізованих норм і цінно8
стей. Тим самим легітимація сприяє затвердженню інституцій у
1Від англ. “legitimization” — узаконення.
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певній системі взаємодії в суспільстві. Проте легітимація стає чин8
ною за умови, якщо норми інституцій стають зрозумілими й оче8
видними для соціальних акторів. Як вважають П.Бергер і Т.Лукман,
легітимація містить у собі як “цінності”, так і “знання”, причому ос8
танні передують першим. Тому легітимація говорить індивіду не
тільки чому він повинен вчиняти так або так, а й чому речі є такими,
якими вони є [10, 152 — 155].

З точки зору окремих соціологів (М.Вебера, Я.Щепанського та
ін.), легітимація є насамперед прийняття зразків поведінки, зістав8
лення з особистими цінностями, узаконення та визнання їх такими,
що відповідають особистим цінностям і засвоюються в мотиваційній
структурі, реалізуються у відповідних діях. Такий підхід до легіти8
мації пов’язаний із забезпеченням соціальними інституціями проце8
су переростання звички у значущі зразки поведінки, що досягається
поширенням у суспільстві норм інституції та інтерналізацією цих
норм більшою частиною цієї спільноти.

Говорячи про функцію легітимації в процесі екологізації масової
свідомості громадян України, слід зазначити, що ЗМІ покликані не
лише розповсюджувати екологічні норми і цінності, робити їх до8
ступними для сприймання, а й пояснювати їхнє суспільне значення,
сенс та обставини, які спонукали їх виникнення.

Зокрема, газета може бути не тільки природоохоронним про8
пагандистом та інформатором, але й організатором. Як юридична
особа редакція має право звертатися в різні інстанції з конкретни8
ми пропозиціями щодо охорони доокілля, а також виступати у ролі
засновника нової екологічної організації або відкривати субраху8
нок створеного з власної ініціативи екологічного фонду у розра8
хунковому рахунку газети [14, 24].

В суспільстві соціогенних ризиків вагомість ЗМІ у цьому про8
цесі визначається насамперед тим, наскільки отримана інфор8
мація сприятиме усвідомленню, а потім і адекватній соціальній ак8
тивності в екологічній сфері. Можна виокремити такі компоненти
процесу інформування:

— передача інформації;
— отримання інформації;
— реакція на отриману інформацію;
— засвоєна інформація;
— отримання засвоєної інформації;
— реакція на засвоєну інформацію.
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Окремо слід враховувати особливість процесу інформування
населення, в якому доцільно виокремити рівень інформування
(потужність інформаційного потоку) та рівень поінформованості
(надходження інформації до її споживача: прочитав, почув, поба8
чив). Результат ефективності цього процесу можна визначити за
показником рівня грамотності споживачів інформації (диспозиція
“засвоїв —не засвоїв”) та рівня застосування в повсякденній
соціальній практиці [98].

Для становлення інституції соціальної екорегуляції характер
інформації, яку подають друковані, а також електронні ЗМІ, має стиму8
лювати зростання суспільного інтересу до екологічних проблем, про8
дуктивне завершення циклу “проблема — суспільна увага”.

Але далеко не всі суспільні проблеми проходять повний цикл.
А.Даунс вказує на такі характеристики такого роду проблем [145, 41
— 42]. По8перше, більшість членів суспільства не потерпають від цих
проблем настільки, щоб звертати на них увагу. По8друге, страждан8
ня, які викликають такі проблеми, детерміновані самим суспільним
порядком, який надає значні вигоди переважній частині населення
або пануючій еліті. По8третє, ці проблеми не мають притаманних їм
якостей пробуджувати інтерес або вже їх втратили.

Тому проблема, у нашому випадку екологічна, має бути дра8
матичною і захоплюючою, щоб до неї міг підтримуватися су8
спільний інтерес, оскільки новини “споживаються” більшістю пе8
ресічних громадян переважно у формі певного видовища. В обме8
женому газетному просторі та телеефірному часі кожна з проблем
конкурує не тільки з усіма іншими соціальними проблемами і
суспільними подіями, але також і з великою кількістю “не нових”
проблем, які проте є більш сприятливими для “споживання” (на8
приклад, спортивно8розважальні програми).

Якщо всі три вищезгадані умови стосуються проблеми, яка
привертає суспільну увагу, існує велика ймовірність того, що
зазначена проблема досить швидко пройде повний цикл “пробле8
ма — суспільна увага”. Перша умова означає, що більшість людей
не буде постійно відчувати цю проблему. Друга умова означає, що
для розв’язання проблеми вимагається постійна увага і зусилля, а
також кардинальні зміни соціальних інституцій або громадської
поведінки. Це в свою чергу означає, що спроби її розв’язання
наштовхуються на протидію тих соціальних груп, інтереси яких мо8
жуть постраждати. Третя умова означає, що увага засобів мас8
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медіа до цієї проблеми досить швидко набридне більшій частині
споживачів інформації. В свою чергу, мас8медіа мають переклю8
читися на висвітлення іншої “нової” проблеми. Тому можна пого8
дитися з тим судженням, що значною мірою самі споживачі інфор8
мації “керують новинами” шляхом підвищення або зменшення
інтересу до певної проблеми.

Яким же чином подається екологічна проблематика в ук8
раїнських засобах масової інформації? Відповідь на це запитання
дозволяють отримати результати аналізу екологічних повідомлень
Державного інформаційного агентства України (ДІНАУ)1 та кон8
тент8аналіз публікацій масових друкованих видань.

Як показує дослідження М.Шахової, в 1999 році каналами ДІНАУ
було розповсюджено більш ніж 500 матеріалів на екологічну тематику.
Переважно приводом для написання матеріалів були події, наявні про8
блеми або ж стихійні лиха, що мали місце. Замітки про стихійні лиха та
екологічні катастрофи за вказаний рік становлять 60 відсотків від за8
гальної кількості екологічних матеріалів. Переважна більшість їх не пе8
ревищує десяти рядків, але в таких повідомленнях на першому плані
оперативні та вірогідні факти, які часто не залишають споживачів цієї
інформації байдужими. У зимовий період Агентство готувало та роз8
повсюджувало по своїх каналах також матеріали, присвячені темі здо8
ров’я людини та медицини, які становили 15 відсотків від загальної
кількості екологічних повідомлень [115].

До ДІНАУ як до єдиного в Україні державного інформаційного
агентства з вірогідних джерел систематично надходять повідомлення
про роботу та стан усіх атомних електростанцій України, тому не див8
но, що кожний десятий екологічний матеріал припадав саме на цю те8
матику. Знайшли своє місце й такі теми, як забруднення доокілля,
утилізація, енергозбереження, проблема водних артерій України.
Варто зазначити, що 15 відсотків публікацій на ці та інші теми були по8
дані як у формі заміток, так і у формі репортажів, наукових статтей з
1З 19908го року є самостійним агентством, яке співпрацює з багатьма за8
рубіжними інформаційними службами, в тому числі із світовими, на
підставі двосторонніх угод. ДІНАУ має своїх власних кореспондентів та
фотокореспондентів у всіх областях України, а також за кордоном, що
дозволяє оперативно розповсюджувати вірогідну інформацію. Агентство
готує і поширює багато бліц8повідомлень українською, російською та
англійською мовами. Одержувачами цієї інформації є владні структури,
газети різних рівнів і телерадіокомпанії України, державні та приватні під8
приємства, організації та установи.
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коментарями. Загальна тональність екологічних матеріалів ДІНАУ не
виявила тяжіння до сенсаційності, проте їх подача споживачам цієї
інформації відрізнялась компетентністю, глибиною та гостротою
публіцистичної розробки життєво важливих проблем, точністю і
вірогідністю використаних фактів та подій [114].

Що ж до друкованих масових видань, то тут звернемось до
аналізу еколого8виховної ефективності запорізьких міських газет,
проведеного в 1996 році прес8службою Запорізького екоклубу в
рамках програми ISAR “Зародки демократії”. Дослідження вияви8
ло “катастрофічний стан природоохоронної пропаганди в за8
порізьких газетах” [66]. Результати цього дослідження дозволили
його учасникам дійти таких головних висновків: за допомоги мало8
тиражних спеціалізованих екологічних видань неможливо
розв’язати питання загальної екологізації друкованих періодичних
видань; випуск щомісячних екологічних смуг в одній обласній га8
зеті може ініціювати відповідну позитивну реакцію в інших газетах;
внесок грантових коштів в один проект може дати багаторазово
помножений позитивний ефект.

Контент8аналіз екологічних публікацій на сторінках рес8
публіканських газет1, здійснений автором у середині 908х років,
показав, що найактуальнішою екологічною темою того часу зали8
шалось радіаційне забруднення і весь пов’язаний з цим комплекс
проблем [64]. Досить значну увагу в цей проміжок часу приділяли
екологічній безпеці, яка розглядалась у широкому контексті антро8
погенного тиску на навколишнє природне середовище.

Заслуговує на увагу той факт, що серед найбільш часто роз8
глядуваних екологічних проблем на сторінках газет того періоду
значне місце займало висвітлення питань, пов’язаних з утіленням
екологічно чистих (безпечних) технологій. Поряд з цим у публі8
каціях середини 908х років незначне місце займала тема втілення
принципів збалансованого розвитку.

Останні дослідження автора2 показують, що за останні п’ять
років відбулось певне зміщення наголосів в артикуляції екологіч8
них проблем на сторінках друкованих видань. Зокрема, помітно

1Об'єктом вивчення були такі газети, як “Голос України”, “Урядовий
кур’єр”, “Киевские ведомости” та щотижневик “Зеркало недели”.
2Крім перелічених вище видань, аналізу підлягали також газети “День”,
“Факты и комментарии”, “Вечерние вести” і щотижневик “Кіевскій теле8
графъ”.
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зросла увага до проблем якості питної води та загалом до систе8
ми водопостачання. Це пояснюється насамперед подальшим за8
гостренням цієї проблеми у промислових центрах і великих містах
України і почасти тими кроками, які здійснюються місцевими орга8
нами влади і неурядовими екологічними організаціями у забезпе8
ченні населення якісною питною водою. Соціологічні опитування
підтверджують той факт, що поряд з радіаційно8екологічною без8
пекою зазначена проблема є найбільш актуальною з усіх еко8
логічних проблем в Україні.

Отримані під час останніх досліджень результати дозволяють
дійти висновку, що екологічна проблематика в останні роки набуває
особливої актуальності, спричиненої соціально8економічною кризою
в країні, що загалом знаходить своє відображення в українських дру8
кованих мас8медіа. Зокрема, дедалі більше республіканських газет
упроваджують на шпальтах своїх видань постійні екологічні рубрики:
“Среда обитания” (газета “Вечерние вести”), “Людина. Середовище
проживання” (щотижневик “Дзеркало тижня”), “Екологія” (газети
“День” та “Урядовий кур’єр”). Принципово важливим для легітимації
екологічних норм і цінностей є рубрикаторне звернення до еко8
логічної проблематики в друкованому виданні вищого органу дер8
жавної виконавчої влади.

Поряд з цим висвітлення екологічних проблем відбувається
несистематично, часто теми публикацій ситуативні, мають пере8
важно інформативний характер без необхідного аналітичного
аналізу. За рідкісним винятком, розв’язки екологічних проблем у
такого роду статтях зводяться переважно до економіко8техно8
логічних пропозицій, не приділяється при цьому належна увага
соціальному контексту екологічної проблематики.

Показовим стосовно цього є недостатнє висвітлення на сто8
рінках періодичних видань акцій “зеленого” руху, який репрезен8
тований в Україні мережею окремих організацій. А саме екологічні
неурядові організації є головними агентами інституціалізації еко8
логічних інтересів у пострадянському суспільстві, головними
суб’єктами альтернативної екологічної політики.

Тому зростання уваги друкованих видань до проблем навко8
лишнього природного середовища має відбуватись не лише за
рахунок кількості публікацій на екологічну тематику, а насамперед
завдяки покращенню якості змісту публікованих матеріалів, про8
фесіоналізму журналістів та авторів загалом.
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Для подальшого становлення і розвитку екологічної журналісти8
ки в Україні особливе значення має дедалі глибше розуміння в жур8
налістському середовищі необхідності переходу від малотиражних
“зелених” видань газетного типу до впровадження екологічної тема8
тики в інші підрозділи загальнополітичних видань, зокрема в рубри8
ки міжнародної інформації (з огляду на глобалізацію екологічної про8
блематики), економіки, культури, права. Такий крок дозволяє залу8
чати до підготовки такого роду публікацій журналістів з високим про8
фесійним реноме з іншої спеціалізації.

В найближчі роки можна очікувати збереження значної уваги
засобів масової інформації до екологічної проблематики, що є
наслідком трансформації екології із суто наукової сфери в площи8
ну соціальної практики. Екологічна журналістика спільно з еко8
логічним рухом може і повинна впливати на прийняття рішень дер8
жавних структур, сектора промисловості. Розвиток екологічної
журналістики з необхідністю передбачає висвітлення природоохо8
ронних та екологічних проблем на постійних засадах, а не
періодичне звертання до цих проблем, спричинене певними
подіями. Для виконання цього завдання потрібна консолідація фа8
хових екологів, активістів екологічного руху та журналістів.

Автори наукових матеріалів з екології відчувають певні усклад8
нення з форматом подачі цих матеріалів у масові друковані видан8
ня, оскільки переобтяжують свої публікації численною малозрозу8
мілою для широкого загалу термінологією. В свою чергу, з метою
уникнення помилок журналістів у висвітленні екологічної проблема8
тики від них вимагається достатній рівень відповідних знань.

Зрозуміло, що поясненню громадськості суті певної еко8
логічної проблеми має передувати розуміння та компетентність з
цієї проблеми самих журналістів. У противному випадку помилкові
погляди та заклики будуть поширені серед значної частини
суспільства і можуть негативно позначитись як на стані навколиш8
нього природного середовища, так і на соціальній спільноті. Тому
саме на журналістів покладається особлива відповідальність за
об’єктивне висвітлення у ЗМІ екологічних проблем та формування
громадської думки.

Таким чином, спільно з українським екологічним рухом вітчиз8
няна екологічна журналістика покликана сприяти усвідомленню
самодостатньої цінності збереження навколишнього природного
середовища як однієї з передумов екологічної безпеки життя, а та8
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кож стимулювати екологізацію повсякденної соціальної практики
наших громадян. Екологічна освіта широких верств населення та
інформаційна підтримка соціальної активності екологічного руху,
як і сприяння процесу екологізації всього суспільного життя мають
стати головними завданнями засобів масової інформації у
висвітленні різноманітних і водночас складних екологічних про8
блем. Розв’язанню такого завдання має сприяти активна
діяльність асоціації ВЕЖА як “цехової” організації професійних
журналістів та екологів.

3.6. Головні проблеми екологічного руху 

та шляхи їх розв’язання

3.6.1. Типологія головних проблем

Аналіз отриманих емпіричних даних дозволяє зробити попе8
редні висновки щодо головних проблем, з якими стикаються сьо8
годні українські екоНУО, а також виокремити головні потреби еко8
логічної спільноти, що можуть бути адресовані донорам.

На підставі результатів дослідження 1995 року була здійснена
ідентифікація найактуальніших проблем екоНУО. Респондентам
пропонувалось меню з 15 можливими базовими проблемами, по8
даними в хаотичному порядку, з проханням обрати п’ять найбільш
важливих та проранжувати свій вибір.

Подальший аналіз групи проблем проводився шляхом їх ре8
конструкції в систему макропроблем екологічної спільноти. Ці
проблеми часто нечітко висловлюються і публічно визнаються ба8
гатьма громадськими неурядовими організаціями. Запропоновані
в анкеті базові проблеми правомірно розглядати як елементарні
одиниці для подальшої систематизації потреб екоНУО, а також
для визначення головних оптимальних способів надання ефектив8
ної допомоги.

Наприклад, сформульовані в інструментарії роздаткового ан8
кетування такі проблеми, як слабкість екологічного руху в країні
або регіоні, недостатність підтримки з боку громадськості, добро8
вольців і слабкість горизонтального співробітництва з іншими еко8
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НУО, логічно комбінуються в макропроблему сприяння спів8
робітництву в екологічній спільноті. В свою чергу, дефініція
“внутрішні проблеми” охоплює проблеми, пов’язані із зміцненням
дієздатності екоНУО. Зазначена опція включає в себе такі вихідні
питання, як нерозвинена адміністративна структура окремих еко8
НУО, недостатність екологічного тренінгу та ділового досвіду ак8
тивістів екологічного руху.

Реконструкція базових проблем, грунтована на процедурі
семантичного групування, призвела до побудови таких макро8
проблем:

— матеріальні і фінансові труднощі;
— проблеми, що стосуються загального стану взаємовідно8

син “зелених” у регіональному розрізі;
— проблеми, що стосуються інформації і комунікаційної

інфраструктури;
— “внутрішні проблеми”, що стосуються зміцнення дієздат8

ності екоНУО;
— “зовнішні проблеми”, що стосуються базової структури гро8

мадянського суспільства;
— проблеми, що описують характер відносин з іншими секто8

рами суспільства (крім екоНУО).
В кінцевому результаті реконструкція систематизованих по8

треб екоНУО в 1995 році виглядала як система трьох головних
кластерів (груп), наведених у таблиці 20. Розгляд порівняльної ва8
ги шести ідентифікованих макропроблем дозволяє дійти висновку
про наявність трьох головних кластерів перелічених проблем еко8
НУО.

У підсумку було отримано в першому кластері потребу в ма8
теріальній і фінансовій підтримці (кумулятивна порівняльна вага
складає 22%), в другому кластері — розвиток співробітництва в
рамках екологічної спільноти (55%) і в третьому кластері — забез8
печення суспільної стабільності існування екологічної спільноти
(23%). Останній кластер об’єднав макропроблеми, пов’язані з не8
обхідністю постійної культивації позитивного ставлення
зовнішнього соціального середовища або суспільства до екоНУО. 

Зауважимо, що весь ареал проблем прийнято за умовну одну
одиницю (100 відсотків) і потім поділено на шість макрогруп, які
репрезентують сфери кумулятивної (узагальненої) уваги респон8
дентів до окремих “елементарних компонентів” (одиниць).
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Таблиця 20

Макропроблеми екоНУО

(реконструкція систематизованих потреб, порівняльна вага)

ГрупаРанг Макропроблеми екоНУО Порівняльна

вага (у %)

I 1 Потреба в матеріальній 22
та фінансовій підтримці

2 Допомога в наданні інформації і сервісі 22
комунікаційної інфраструктури

II 3 Сприяння співробітництву екологічної 20
спільноти в регіонах

5 “Внутрішні проблеми”, що стосуються 13
підвищення дієздатності в регіонах

III 4 “Зовнішні проблеми”, що стосуються 14
підвищення дієздатності екоНУО

6 Створення позитивних передумов 9
для контактів з іншими соціальними
акторами
Загалом 100

Під час роздаткового анкетування в грудні 2000 року ак8
тивістам екологічного руху також було поставлене пряме запитан8
ня щодо головних проблем, які стояли перед українськими екоНУО
вже через п’ять років після проведення першого анкетування.

Учасникам останнього анкетування було запропоновано меню
з 9 позицій, але з метою ранжування проблем вони мали змогу ви8
окремити важливість лише трьох.

З точки зору учасників анкетування 2000 року, головні про8
блеми екоНУО України можуть бути зведені до слабкої ма8
теріально8технічної бази організацій, недостатнього доступу до
отримання надійної екологічної та іншої необхідної для роботи
інформації, як і слабкої координації діяльності між екологічними
організаціями.

Повну картину щодо головних проблем екоНУО дозволяють
отримати такі наведені дані.
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Таблиця 21

Головні проблеми українських екоНУО

Назва проблеми Кількість Частота

організацій, згадувань

які назвали (у %)

цю проблему

Слабка матеріально8технічна 41 65
база організацій
Недостатній доступ організацій до 29 46
отримання надійної екологічної
та іншої інформації
Слабка координація діяльності 20 32
між екологічними організаціями
Недостатня підтримка населенням 17 27
екологічних акцій
Слабка взаємодія з державними 16 25
органами влади
Протиріччя всередині екологічного 16 25
руху України
Недостатня загальна адміністративна  12 19
підготовка активу, брак ділового досвіду
Малочисельність екологічних  9 14
організацій в Україні
Слабка взаємодія з державними 9 14
природоохоронними органами

Серед представників екологічної соціології екоНУО розгляда8
ються переважно як сітьовий соціальний суб’єкт — розміщений у
певному просторі актор, елементи якого інтегруються і відтворю8
ються шляхом комунікаційних та інших ресурсних мереж. З цієї
точки зору, всі перелічені проблеми можна класифікувати як такі,
що стосуються організаційно8ресурсних можливостей екоНУО (1)
та соцієтального контексту їхньої діяльності в сучасному ук8
раїнському суспільстві (2). Наведені дані наочно демонструють ак8
туальність насамперед проблем першої групи, до якої правомірно
також віднести протиріччя всередині самого екологічного руху.

Як свідчать наведені дані обох анкетувань, найбільш актуальні
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проблеми і труднощі в діяльності “зелених” пов’язані з матеріаль8
ною базою і фінансуванням. Недостатня матеріальна спроможність
не дозволяє екоНУО мати необхідну для активної діяльності систему
засобів комунікації, орендувати приміщення, виділяти необхідні кош8
ти на інформування громадської думки про власну діяльність. Тому не
дивно, що ця проблема викликає ще три серйозні проблеми, які в
ранжованому шерегу стоять одразу ж після матеріальних і фінансо8
вих труднощів. Це необхідність допомоги в доступі до інформації і
засобів зв’язку, сприяння співробітництву в рамках екологічної
спільноти і зміцнення дієздатності екоНУО.

Поряд з цим було б некоректним зводити всі матеріальні ус8
кладнення до залежності багатьох організацій екологічного руху від
спонсорства (хоча це і має місце). Опитані лідери екоНУО у біль8
шості випадків налаштовані на самостійну фінансову діяльність за
рахунок реалізації повністю підготовлених для втілення екологічних
проектів. Але навіть у разі отримання замовлень на їх виконання ви8
никають нові проблеми, детерміновані не стільки відсутністю подат8
кових пільг на виконання робіт з екологічної тематики, скільки наро8
щуванням фіскального пресингу на фінансову діяльність екоНУО.

Перспективи покращення фінансової бази екоНУО вбачають8
ся багатьом активістам екологічного руху примарними внаслідок
складності економічної ситуації в Україні і відсутності постійних
джерел фінансування. Перспективи зміцнення матеріального ста8
новища екоНУО пов’язують з можливістю отримання грантів по
лінії міжнародних організацій та фондів, за рахунок власної
діяльності — надання послуг у сфері освіти і навчання, видавничої
діяльності, проведення екологічних експертиз.

Знаходження додаткових матеріальних ресурсів респонденти
пов’язують також з фінансовою підтримкою місцевих органів влади,
спонсорством приватного капіталу, добровільними внесками. В су8
часному екологічному русі репрезентовані громадські організації, які
продовжують своє існування насамперед завдяки бюджетному
фінансуванню (яскравий приклад — УТОП). Причому допомога з бо8
ку місцевих владних структур не обов’язково здійснюється у вигляді
прямого фінансування. В окремих випадках має місце зниження су8
ми орендної плати і розміру оплати комунальних послуг, передусім
для екоНУО, які працюють з дітьми і молоддю.

Переважна більшість екоНУО не має постійного донора або
піклувальника. За таких умов респонденти очікують або хочуть от8
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римувати допомогу по різних каналах: від місцевих виконавчих ор8
ганів влади (місцеві, районні і обласні адміністрації), спонсорство
від комерційних структур і окремих заможних фізичних осіб, від
міжнародних організацій.

Тут слід окремо наголосити на загальних умовах надання
фінансової допомоги НУО України від іноземних донорів.

Розвиток екологічного руху в нашій країні, репрезентованого
сукупністю екоНУО, значною мірою визначається доступом до
фінансових ресурсів закордонних донорів. На сьогодні в Україні
фінансування в принципі відкрите для будь8якої організації, яка
чітко уявляє собі мету проекту та здатна якісно її викласти. Але, як
зазначає У.Іщенко, “за цими конкурсами лежать якісь приховані
принципи відбору” [46, 14].

Ефективність соціальних проектів є досить відносним понят8
тям. Але для її виявлення орієнтуються на замовника. Витрачаючи
кошти на інформаційні програми, західні донори вважають, що
відповідна поведінка (екологічна, наприклад) прийде сама по собі.

Гроші надають малочисельним НУО, а не масовим об’єднанням
громадян, оскільки з першими простіше працювати (вищий рівень
підготовки). У середовищі “третього сектора” НУО часто відомі за
прізвищем лідера, менеджера, який працює у цій сфері багато років.
Ідеальна схема такої підтримки нагадує піраміду: кількість громадських
об’єднань, територіальних самокерованих комітетів існують самі по
собі, вони можуть отримувати інформаційну та менеджерську підтрим8
ку, залучатися до інтеграційних процесів більш професійними центра8
ми. Таких центрів у регіоні не повинно бути багато: один ресурсний
центр для НУО, один для захисту прав, один з екології, ще один із СНІДу
і, можливо, наркоманії. На горі піраміди стоять великі асоціації з обміну
досвідом і інформацією, які збираються один раз на 1 — 2 роки і
обмінюються досвідом, створюючи враження плюралістичних підходів,
широкого територіального охоплення у розв’язанні проблеми.

Майже кожний фонд віддає перевагу постійним партнерам,
хоча зберігається принцип “рівних можливостей для структур, що
розвиваються, громадянського суспільства”. Але потрібно розви8
вати “соціально відповідальний бізнес” — численні приватні і
місцеві благодійні фонди. Тоді НУО отримують фінансування за8
лежно від профілю своєї організації.

В Україні ж НУО намагаються підганяти свою діяльність під от8
римання гранту, розробляють схему переговорів з відповідальни8
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ми менеджерами. Новачки ображені тим, що їхні заявки від8
хиляють не за змістом, а за неправильне оформлення проекту, зо8
крема занижена (за західними мірками) оплата кваліфікованих
спеціалістів, а відтак має місце недовіра донорів щодо здатності
НУО реалізувати проект.

Другий кластер потреб стосується стратегічних пріоритетів
розвитку екологічної спільноти. За показником порівняльної ваги
цей кластер є найвагомішим і складається з трьох головних ком8
понентів:

— потреба у налагодженні регіонального і міжрегіонального
співробітництва;

— сприяння у створенні і сервісі комунікаційної та інфор8
маційної інфраструктури для споживачів екологічної та соціальної
інформації одночасно на локальному, регіональному і глобальному
рівнях;

— потреба зміцнення дієздатності екоНУО і активізація їхніх
внутрішньоорганізаційних, соціальних та інтелектуальних ресурсів.

Аналіз порівняльної ваги компонентів цієї групи проблем
зафіксував особливу вагомість обмеженого доступу до засобів
зв’язку і потреби в повному та об’єктивному інформуванні.

Недостатність технічної озброєності екоНУО є лише частиною
більш значної проблеми ефективного зв’язку та інформування.
Йдеться про загальну слабкорозвиненість інформаційної та ко8
мунікаційної інфраструктури у більшості регіонів України. Зовсім не8
значна частина екологічних громадських організацій, особливо
провінційних, можуть оперативно з’єднатися по міжміській теле8
фонній мережі у межах як України, так і своєї області або району.

Забезпечення технічними засобами є також обов’язковою пе8
редумовою для створення і сервісу ефективної системи зв’язку
між екоНУО. Більш важливим вбачається інвестування донорів у
тренінг активістів екоНУО з питань користування сучасними техно8
логіями засобів зв’язку та інформування.

Іншою гострою проблемою, яку виокремила значна кількість
активістів з8поміж “зелених”, є недостатність або відсутність
надійної екологічної та іншої інформації. Справді, це загальна
соціальна проблема. Більшість членів екоНУО не веде активного
систематизованого пошуку необхідної інформації, а користується
універсальною стратегією “полювання на інформацію”, тобто
ознайомлюється з тим, що трапляє під руку. Про недостатній
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рівень поінформованості екологічних активістів щодо існуючих за8
конодавчих актів, державних рішень та програм місцевої влади з
розв’язання конкретних екологічних проблем свідчать також екс8
пертні опитування, проведені за участю автора впродовж останніх
двох років.

Заслуговує на увагу той факт, що понад половини українських
екоНУО можуть спілкуватись іноземними мовами. У багатьох ви8
падках інформаційний обмін по каналах електронної пошти ве8
деться англійською, навіть серед україно8 і російськомовних кори8
стувачів, оскільки більшість систем модемного зв’язку недостат8
ньо якісно передає інформацію символами кирилиці. Крім того,
англійська є мовою міжнародної екологічної спільноти. Тому не
дивно, що три чверті респондентів можуть спілкуватися цією мов8
ою на різних якісних рівнях.

Серед “внутрішніх проблем” екоНУО учасники опитувань
наголошують увагу на недостатній організаційній культурі членів
організацій, недостатньому використанні правових методів захис8
ту інтересів “зелених”. Для значної кількості місцевих організацій
особливо актуальним вбачається поповнення їхніх малочисельних
лав новими активістами.

Проблеми конкретних екоНУО загалом відображаються і аку8
мулюються в проблемах екологічного руху. Поряд з цим на рес8
публіканському рівні в діяльності “зелених” виникають специфічно
нові проблеми, однією з яких є локальний характер діяльності еко8
НУО, коли пріоритет розв’язання локальних і регіональних про8
блем призводить до певного ізоляціонізму у розв’язанні загально8
національних екологічних проблем.

Зафіксована відокремленість українських екоНУО детерміно8
вана не тільки свідомим небажанням лідерів окремих організацій
тісно співпрацювати з Центром, але й відсутністю національного
координаційного центру.

Третій кластер стратегічних потреб екоНУО стосується забез8
печення стабільності відтворення ресурсів екологічної спільноти
як актора суспільного життя за допомоги створення сприятливого
соціального середовища:

— розвиток базової структури громадянського суспільства як
передумови для успішного і легітимного функціювання неурядо8
вих організацій. Цей тип потреб передбачає реалізацію зовнішньої
активності (активність екоНУО стосовно самих себе);
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— налагодження контактів з іншими секторами суспільства,
включаючи державні структури влади, для забезпечення конструк8
тивного співробітництва як у розв’язанні загальних екологічних
проблем, так і у сприянні співучасті у прийнятті екологічних рішень.

Таким чином, наведені результати емпіричних досліджень
дозволяють соціологам поглянути на якісний стан екоНУО як одно8
го із соціальних акторів процесу інституціалізації екологічних інте8
ресів у суспільстві соціогенних ризиків. Про що ж говорить цей
якісний стан?

Отримані результати, попри їхню нерепрезентативність для
всієї сукупності українських екоНУО, дозволяють зробити
принаймні один маловтішний висновок. А саме, недостатні ор8
ганізаційно8ресурсні та креативні можливості значної частини ук8
раїнських екоНУО перешкоджають їм ефективно виконувати по8
кладену на них у посттоталітарному суспільстві роль головного
носія екологічних інтересів суспільства. Як наслідок, з одного боку,
малопоінформованість пересічних громадян про позитивний
досвід діяльності екоНУО, а з іншого боку, відсутність іміджу про8
фесійного (а відтак поважного) партнера у розв’язанні всього ком8
плексу екологічних проблем в очах державних владних структур.

Чи можливо покращити ситуацію, і якщо так, то яким чином?
На думку автора, принципово можливе і навіть необхідне для роз8
будови громадянського суспільства в Україні покращення якісно8
го стану креативних ресурсів екоНУО, координації їхньої діяль8
ності і припинення пошуку єдиного і незаперечного “флагмана”
екологічного руху. Ситуація в міжнародному екологічному русі,
підвищення загалом ролі неурядових організацій об’єктивно сти8
мулює українських “зелених” розвивати власну фандрайзінгову
активність. При цьому на національному рівні залишається над8
звичайно актуальним питання про координацію діяльності еко8
НУО з урахуванням корпоративних інтересів як столичних, так і
регіональних організацій. Така координація має базуватися на
принципах співучасті, а не представництва.
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3.6.2. Потреби екоНУО в окремих типах допомоги

Отримання грантів від міжнародних, зарубіжних і національних
організацій та фондів є головним джерелом матеріальних ресурсів
українських “зелених” на сучасному етапі.

Зацікавленість Заходу в стабілізації ситуації в українському
суспільстві, його демократичному розвитку, в зростанні сумарно8
го внеску України в захист навколишнього середовища Європи ви8
являється в різних програмах допомоги екологічним організаціям,
надаваної на урядовому і неурядовому рівнях. Перед початком
кожної програми здійснюється достатньо грунтовна підготовча
робота західних експертів та аналітиків, проте не всі проекти і про8
грами досягають своєї мети.

Ефективність від надаваної фінансової підтримки вимірюється
тим, наскільки донори обізнані з реальними потребами адресатів
допомоги, наскільки вони враховують пріоритети в напрямках
діяльності тих екологічних організацій, яким намагаються поспри8
яти.

Окремо слід звернути увагу донорів на підтримку участі вчених
та фахівців в екологічному русі України, причому не тільки суто
природознавців, але й соціальних дослідників процесу екологізації
життєдіяльності суспільства в період соціальної трансформації.
Безперечно, певна частка молодих науковців переслідує суто
прагматичні цілі і далеко не всі вчені здатні адаптуватися і працю8
вати в громадських екологічних організаціях. Але у випадку участі
в проектах та акціях екоНУО “екофільних” за переконаннями вче8
них діяльність організацій “зелених” стає більш помітною.

Для запобігання малоефективності витрат донора і незбалан8
сованості розподілу владних повноважень між спонсором та адре8
сатом допомоги доцільно проаналізувати потреби екоНУО в отри8
манні найбільш поширених типів допомоги.

В роздаткових анкетуваннях 1995 та 2000 років було викорис8
тане аналогічне “проективне запитання”1 з метою виявлення
пріоритетів “зелених” в отриманні окремих різновидів цільової
підтримки. Респондентам пропонувалось меню з шести альтерна8
тив з проханням проранжувати їх згідно із суб’єктивним вибором.

1В соціології громадської думки цей тип запитання моделює ситуацію і
відповідну до неї можливу поведінку соціального суб'єкта.



219

Критерієм вибору була актуальність конкретного різновиду
підтримки для організації, яку репрезентував учасник анкетуван8
ня. Рейтинг визначався сумою отриманих перших трьох місць.
Дані в таблиці 22 подані у порядку отриманого ранжування.

Таблиця 22

Ранжування заявок на гранти відповідно до потреб екоНУО 

(кумулятивна частота згадувань перших трьох виборів)

Цільовий грант 1995, n;93 2000, n;54

Фінансова підтримка для реалізації  73 53
певного екологічного проекту за участю
Вашої організації
Допомога у створенні екологічної 49 32
інформаційної мережі, отриманні та
обміні інформацією
Адміністративна, правова або матеріальна 44 22
допомога для розвитку Вашої організації
Розробка національних, регіональних, 40 26
місцевих програм екологічний дій
Спеціальне навчання активістів та 34 20
керівників Вашої організації
з адміністративних питань та/або
консультацій з окремих проектів
Участь у регіональних і міжнародних 31 20
програмах стажування для молодих
членів організації

Наведений емпіричний матеріал показує, що впродовж ос8
танніх п’яти років найбільш нагальною потребою для більшості ук8
раїнських екоНУО залишалась фінансова підтримка власних еко8
логічних проектів. Досить актуальною є також допомога у ство8
ренні екологічної інформаційної мережі, налагодженні горизон8
тальних зв’язків між екологічними організаціями. Майже половина
опитаних назвали важливою для розвитку своєї організації
адміністративно8правову і матеріальну підтримку.

Як рівень соціальної активності “зелених” може розглядатися
усвідомлення потреби в розробці різномасштабних (від місцевої до
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національної) Програм Екологічних Дій, які ставлять на меті
співробітництво владних структур, громадських організацій і громадян
у розв’язанні екологічних проблем [188]. Якщо в 1995 році зазначена
потреба зайняла в ранжованому шерегу лише четверту позицію, то в
останньому анкетуванні вона піднялась на третій щабель. Цілком
ймовірно, що дається взнаки поступове залучення українських еко8
НУО до розробки та безпосередньої участі в локальних екологічних
планах у межах Національного плану дій з гігієни доокілля.

Досить незначною виявилась потреба цільової підтримки
тренінгу як керівників, так і молодих членів екоНУО, хоча ця потре8
ба є об’єктивно важливою для зміцнення екологічного руху. Незва8
жаючи на достатньо високий професійний та інтелектуальний
рівень сучасних “зелених”, більшість з них не має достатнього
соціального досвіду участі в роботі громадських екологічних ор8
ганізацій та громадській природозахисній діяльності. Щоправда,
оскільки серед учасників анкетування в 2000 році були достатньо
репрезентовані регіональні і місцеві осередки національних еко8
НУО (ВЕЛ, УЕА “Зелений світ” та МАМА886), то цілком можливо, що
питання підвищення кваліфікації їхнього активу розв’язуються в
рамках мережі своєї “парасолькової” організації, без залучення
спеціальних грантів для окремих організацій.

Потребу багатьох екоНУО у фінансовій підтримці екологічних
проектів не варто розглядати як абсолютний пріоритет для діяль8
ності донорів. Надання цього різновиду цільової підтримки
доцільно розпочати з детального аналізу мотивації потреби (показ8
ник суспільної корисності), рівня організаційно8управлінської куль8
тури та професіоналізму виконавців, а також попередньої оцінки
соціально8екологічної значимості проекту. Зазначений набір кри8
теріїв відбору кандидатів на отримання грантів дозволяє донорам
досягти ефективного використання вкладених коштів і позитивно
впливати на розвиток екологічної спільноти в Україні.

На думку опитаних лідерів екоНУО, окремі з наведених типів
допомоги може надавати нова сервісна організація — новий
Регіональний Екологічний Центр (РЕЦ8Київ), який повинен
орієнтуватися на заохочення участі всіх секторів суспільства в
прийнятті екологічних рішень і на підтримку регіонального
співробітництва.

Поняття “регіональності” у цьому випадку має широке тлума8
чення і охоплює два рівні: національний, в межах України, коли
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йдеться про координацію взаємодій локальних, регіональних
(міжрегіональних) і національних екоНУО, а також міжнародний,
коли українські екоНУО взаємодіють із зарубіжними екологічними
організаціями. В ролі останніх постають як екоНУО, географічний
ареал діяльності яких окреслений пострадянським геополітичним
простором, так і інші соціальні суб’єкти світової екологічної
спільноти.

Більшість респондентів сходяться на тому, що нова організа8
ція має надавати такі послуги:

— інформаційний обмін і публікації: головна увага повинна
приділятися забезпеченню доступу до інформації;

— спеціальна підготовка і розвиток організаційного по8
тенціалу;

— надання грантів для неурядових організацій з обмеженим
доступом для місцевих органів влади як одного з акторів локальної
екополітики.

Серед лідерів екологічного руху має місце і така думка, що
РЕЦ8Київ має виконувати також координаційно8методичні функції,
причому як для екологічного руху загалом, так і по окремих ло8
кальних (місцевих) або галузевих програмах. Особливо актуаль8
ною виглядає методична допомога локальним периферійним ор8
ганізаціям, які здебільшого не мають досвіду природоохоронної
діяльності, проте намагаються залучити місцеве населення до
розв’язання конкретних соціально8екологічних проблем.

Згідно з прийнятими регламентуючими документами, Регіо8
нальний Екологічний Центр в Україні має на меті не стільки вико8
нання сервісних функцій, скільки підтримку екоНУО та екологічно8
го руху як одного з різновидів масових соціальних рухів, для ве8
дення рівноправного, партнерського діалогу з державними струк8
турами. Відтак РЕЦ8Київ має сприяти зміцненню організаційних та
креативних ресурсів українських “зелених”, поєднанню їхньої гро8
мадянської активності з високим рівнем професіоналізму. Ос8
таннє є дуже важливим моментом для вагомості суспільного впли8
ву екологічного руху, оскільки поняття “громадська організація” не
має бути рівнозначним поняттю “аматорська” або “непрофесійна
організація”.
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3.6.3. Перспективи екологізації українського суспільства

Еволюція системи екоНУО детермінується значною мірою
здатністю екологічної спільноти адаптуватися до нових умов
зовнішнього соціального середовища і відповідної здатності до
саморегуляції.

Українське суспільство на сучасному етапі свого розвитку є по
суті перехідним суспільством з відповідною специфікою соціаль8
ного життя. Процес радикальних політичних та економічних пере8
творень в Україні впливає на всі форми життєдіяльності.

В перехідному суспільстві значно посилюється домінанта еко8
номічного інтересу, який стає на перешкоді формуванню нового
соціоекологічного принципу. Цей принцип розглядає як критерій
ефективності господарської діяльності отримання максимального
економічного ефекту за збереження динамічної рівноваги соціое8
косистеми та її територіальних складових. Існуючий в Україні тип
перехідного суспільства успадковує технократизм попередньої
радянської моделі суспільного устрою.

Хоча екологічна ситуація в Україні є достатньо складною, на8
селення реагує насамперед на кризу економіки, оскільки не кожен
здатний зацікавлено мислити про врятування природи за умов
падіння власного добробуту. Важкий матеріальний стан здається
більш небезпечним, ніж вплив на здоров’я несприятливої еко8
логічної ситуації.

Зростанню екологічного нігілізму в Україні сприяє явище “пе8
риферизації”. На думку П.Леруа і А.Блоуерса, цей феномен дозво8
ляє виявити нерівність людських співтовариств і територій. Зокре8
ма, суспільства у просторовому вимірі та соціально дедалі частіше
ідентифікуються як екологічно привабливі або небезпечні. В ос8
танніх концентруються атомні електростанції, хімічні виробництва,
свалки та могильники промислових відходів.

Неодноразові спроби завезти в Україну токсичні відходи із За8
ходу підтверджують той факт, що громадянське суспільство, яке
тільки формується в нашій державі, не можна назвати проеко8
логічним. Об’єктивною передумовою збереження антропоцентрич8
ного світогляду в постперебудовчому суспільстві є економічна не8
розвиненість та відсутність реальної політичної гласності, поєднаної
з недостатньою дієздатністю або корумпованістю владних структур.
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Зміни в “породжуючому середовищі” вимагають від екоНУО
перегляду форм і методів своєї соціальної активності. На відміну
від масових акцій екологічного протесту перебудовчого періоду,
артикуляція ідей “зелених” дедалі більше проходить у формі кон8
тактів з представниками засобів масової інформації, наголошу8
ється увага на участі в незалежних розслідуваннях екологічних
аварій та на проведенні громадських екологічних експертиз. Для
всіх типологічних груп екоНУО головними різновидами діяльності
є дослідження та розробки екологічних проектів, виховання та
освіта, збір та розповсюдження інформації, пропаганда еко8
логічних знань.

За умов існуючої низької поінформованості населення про
екологічні організації в Україні особливо актуальним для соціаль8
ного резонансу діяльності екоНУО є налагодження тісних контактів
з мас8медіа. Позитивні зрушення у цій сфері можна очікувати не
стільки від поширення вузькопрофільних малотиражних еко8
логічних видань, скільки від регулярної подачі інформації еко8
логічної тематики на шпальтах масових періодичних друкованих
видань та в електронних засобах масової інформації, насамперед
у телевізійних випусках новин.

У своїй природоохоронній діяльності екоНУО можуть викорис8
товувати певні ресурси соціально8політичного контексту. Ці ре8
сурси складають: загальна екологічна стурбованість населення;
реакція конкретних соціально8професійних груп на екологічні (тех8
ногенні) аварії або на загрозу безпосередньому середовищу
замешкання; громадська думка, яка формується переважно під
впливом мас8медіа; наявність екологічно зорієнтованих соціаль8
них груп і окремих людей, здатних стимулювати населення до ко8
лективних дій.

Соціологічний аналіз соціальної практики та соціальних зв’язків
у сучасному екологічному русі дозволяє виокремити чотири базові
джерела інституційних та креативних ресурсів українських екоНУО:
бюджетні ресурси; бюджетно8партійні ресурси; підтримка місцевої
соціальної спільноти; міжнародні зв’язки. Причому якщо перші два
джерела є типовими для доволі обмеженої кількості організацій, то
останні два, навпаки, характерні для значної частини екоНУО. Поряд
з цим соціальна життєздатність кожної окремої організації у
більшості випадків визначається харизмою її лідерів, їхніми креа8
тивними ресурсами та організаційними здібностями.
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Сильним боком сучасного екологічного руху є високі моральні
якості та рівень професіоналізму багатьох активістів регіональних
екоНУО, здебільшого виниклих ще до початку “нової хвилі” зеле8
них. Проте під тиском обставин боротьби за матеріальні ресурси і
виживання, що призводять до конфліктів як у межах однієї ор8
ганізації, так і між окремими екоНУО, можна очікувати в майбутнь8
ому на трансформацію організаційної структури і сфер діяльності
вагомої частки “зелених”.

Характер взаємовідносин між елементами екологічної спіль8
ноти визначатиме також рівень кооперації між екоНУО, розви8
неність горизонтальних зв’язків та рівень готовності (усвідомлен8
ня) лідерів “зелених” до об’єднання зусиль екологічного руху у
розв’язанні нагальних соціально8екологічних проблем в Україні.
Саме в ході міжорганізаційного обміну, а також під впливом
взаємодії із соціально8політичним контекстом поступово виникла
нова форма колективного життя і соціальної дії — сітьовий
соціальний актор.

Важливу роль у подальшому збереженні та зміцненні ук8
раїнських екоНУО та загалом екологічного руху відіграватимуть ме8
режі міжособистої комунікації та ресурсного обміну. Первинна еко8
структура як форма організації колективного життя дозволяє чле8
нам екоНУО та екологічному руху найбільш оптимально накопичува8
ти та раціонально використовувати організаційні ресурси, проводи8
ти колективні акції, спрямовані на покращення екологічної ситуації,
відстоювання екологічних інтересів громадян, а також власний за8
хист від надмірного тиску агресивного соціального середовища.

За умов несприятливого соціально8політичного контексту та
низької стурбованості українського суспільства екологічними про8
блемами міжособиста комунікація екоактивістів залишається од8
ним з головних каналів політичного впливу екологічної спільноти.

Одним з інструментів можливої консолідації зусиль еко8
логічного руху в Україні за умови існування загальної мети є розга8
лужена мережа інформаційних комунікацій. Ця мережа виконує
функцію підсистеми загальної координації і поступово переростає
у загальнонаціональну “інформаційну магістраль” екоНУО. Вико8
ристання сучасних інформаційних технологій сприяє розвитку
сітьових соціальних акторів у рамках екологічного руху, проте не
знімає потреби у створенні координаційного центру як окремої
організаційної структури в екологічній спільноті України.
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Варіанти і можливість кооперації між екоНУО залежать від кар8
динальної проблеми: визначення і усвідомлення “зеленими” пер8
шочергових завдань і напрямків діяльності екологічного руху. Мо8
тивація участі в екологічному русі полягає, з одного боку, в особи8
стому намаганні активістів долучитися до цікавого, соціально на8
сиченого життя, а з іншого боку, викликана дистанціюванням цілей
та цінностей українських “зелених” від решти суспільства, що фак8
тично призвело до утворення зовнішньо доволі автономної
соціальної спільноти.

У сучасних “зелених” України існує два принципових варіанти.
Перший, коли екологічна спільнота напружує власний “інно8
ваційний потенціал” (розробка ідеології, організаційне зміцнення,
залучення нових членів), і другий, коли екоНУО намагаються вне8
сти проекологічні соціальні зміни в суспільство шляхом громадсь8
кої або соціально8політичної діяльності.

Майбутнє екологізації життєдіяльності українського суспіль8
ства та ролі в цьому процесі екологічного руху значною мірою за8
лежить від характеру взаємодії між “зеленими” та державними
структурами влади.

Недостатнє розуміння державно8управлінською елітою Ук8
раїни підтримки екологічного руху призводить до повної відсут8
ності будь8яких програм для цільової допомоги йому. В свою чер8
гу, “зелені” не здатні замінити функцію держави в природоохо8
ронній діяльності. Відтак в Україні існує потреба у державній про8
грамі сприяння розвитку і підтримки діяльності екоНУО, яка б пе8
редбачала покращення матеріального стану громадських еко8
логічних організацій та координацію спільних зусиль на збережен8
ня природи та екологізацію суспільного життя.

Успішність процесу екологізації значною мірою залежатиме
від участі найбільш потужних та професійно підготовлених екоНУО
в процесах вироблення рішень в екологічній державній політиці та
їх імплементації. Враховуючи існування мережі недержавних
аналітичних центрів в Україні, створення веб8порталу українських
“мозкових центрів” в Інтернеті, є доцільним залучення екологічних
громадських організацій до відповідних проектів цих центрів.

Така співпраця дозволяє “зеленим” розпочати практику соці8
ального обгрунтування урядових рішень в екологічній сфері, ор8
ганізовувати тимчасові робочі групи із залученням представників
“мозкових центрів” та соціологічних служб для розробки рекомен8
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дацій і розв’язання складних соціально8екологічних проблем (по8
зитивним прикладом є діяльность Донецького аналітичного цент8
ру).

Результати моніторингу масової екологічної свідомості в Ук8
раїні дозволяють говорити про достатньо високу незадоволеність
існуючим екологічним станом і відповідно екологічними умовами
за постійним місцем свого замешкання.

Поряд з цим вербальне визнання більшістю населення недо8
статності екологічної небезпеки в сучасному українському су8
спільстві наштовхується на дедалі гострішу актуальність еконо8
мічної детермінанти повсякденного життя, включаючи потенційну
міграцію.

Головний висновок проведеного моніторингу ставлення насе8
лення до екологічної проблематики полягає в тому, що екологічну
свідомість у сучасній Україні можна типологізувати як помірковано
стурбовану без відповідної активної залученості до соціальних
екозахисних акцій.

Якщо уявити різні інтерпретації погіршення стану навколишнь8
ого природного середовища в Україні у вигляді континууму по8
зицій громадської думки, то він обмежений двома полюсами. На
одному розташовані інтерпретації екологічної ситуації, які поляга8
ють у критиці економічної та екологічної політики державних ор8
ганів влади, а на іншому — погляди та думки, які пов’язують наявні
проблеми в екологічній сфері з низьким рівнем повсякденної куль8
тури та відсутністю сталих моральних устоїв.

Для інституціалізації екологічних інтересів в українському
суспільстві доцільно врахувати усвідомлення значною частиною
населення небезпеки погіршення екологічних умов проживання
для здоров’я людини та доцільності ресурсозберігаючої пове8
дінки. Зазначені мотиви залученості до практичних дій щодо збе8
реження навколишнього природного середовища можуть за умов
виваженої екологічної політики держави і активності екологічного
руху стати поштовхом для поширення в Україні екологічно збалан8
сованого способу життя.

Теоретично за таких умов повинна діяти стратегія виживання,
спрямована на збереження головних цілей і базового “каркасу”
екологічної спільноти. В реальній дійсності українські “зелені” ма8
ють обмежений вибір інструментів проекологічних перетворень.
Це залучення нових членів до сфери діяльності екоНУО, входжен8
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ня окремих активістів екологічного руху до структур виконавчої
гілки влади і найбільш ефективні — екологічна освіта, виховання та
пропаганда.

Узагальнюючи результати проведеного соціологічного аналізу
феномена українського екологічного руху, слід зауважити, що
принципово важливим для подальшої участі екоНУО в екологічній
політиці перехідного суспільства, яке продукує соціогенні ризики,
залишається усвідомлення самими “зеленими” власного місця в
процесі екологізації життєдіяльності такого суспільства. Еко8
номічні труднощі повсякденного життя багатьох пересічних ук8
раїнців не знімають з порядку денного питання про покращення
“якісного” стану самих екоНУО як головних носіїв екологічних інте8
ресів населення. Розв’язання такого завдання з необхідністю по8
требує консолідації екологічної спільноти, налагодження
відповідної координації дій “зелених” як на загальнонаціонально8
му, так і регіональному рівнях. Саморегуляція в екологічному русі
має стати базовим принципом координації діяльності між окреми8
ми об’єднаннями “зелених”, організації та проведення спільних
соціальних акцій.

Активісти екоНУО мають також зрозуміти той незаперечний
факт, що екологічний рух не є автономним від решти суспільства,
оскільки по своїй суті він є соціальним феноменом і різновидом
нових соціальних рухів. А відтак без залучення “зелених” до про8
цесів демократизації суспільного життя і побудови громадянсько8
го суспільства розв’язання власне екологічних проблем стає ма8
лоймовірним. Складність полягає в тому, щоб участь екоНУО у на8
лагодженні громадянського контролю над державними структура8
ми в екологічній сфері не перетворилась на суто політичну
діяльність без збереження екологічних пріоритетів.
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