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Стан природного середовища в Україні є катастро�
фічним — це аксіома, яка надійно інтегрована в індиві�
дуальну та суспільну свідомість в усіх без винятку регі�
онах нашої країни. Вона ж набула й світового резонан�
су. Зокрема, підготовка іноземців до візиту в Україну у
більшості випадків включає в себе унікальну, фактично
неповторну в інших країнах світу формулу міграційної
(туристичної) ідентифікації місця призначення — "Це
там, де Чорнобиль".

Головна причина такого становища полягає у хи�
жацькому ставленні індустріально організованого сус�
пільства до природних ресурсів, безпрецедентному ан�
тропогенному пресингу на довкілля, який мав місце у
попередній державі та значною мірою зберігся у пост�
радянські часи. Практично повністю розорано грунти,
країну перевантажено екологічно шкідливими вироб�
ництвами, лісові масиви зазнали нищівних скорочень.
Наслідком стало масове погіршення стану здоров'я
людей, зменшення середньої тривалості життя, переви�
щення показників смертності над показниками наро�
джуваності, депопуляція населення в цілому.
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Один з невтішних підсумків 20�річного державо�
творчого циклу зводиться до песимістичної констатації:
після здобуття Україною незалежності антропогенний
тиск на довкілля не зменшився. Високим залишається
забруднення поверхневих вод та суші сполуками важ�
ких металів, азоту, відходами видобувної та хімічної
промисловості. Не зменшується рівень забруднення як
поверхневих, так і морських вод внаслідок техногенних
аварій.

У системі забезпечення національної безпеки Украї�
ни з моменту її створення у 90�х роках присутній напря�
мок "екологічна безпека", який обумовлюють "еко�
логічні загрози", "екологічні виклики", а також "еколо�
гічна небезпека", дія яких у більшості регіонів є синх�
ронною. Останній висновок навіть доцільно посилити до
наступного звучання: сфера забезпечення екологічної
безпеки у ряді випадків стає домінантною стосовно тра�
диційних сфер національної безпеки (політичної, вій�
ськової, економічної тощо).

Деталізуючи подібні міркування, В. Горбулін та
А.Качинський до загроз національній безпеці Украї�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

5

ни в екологічній сфері відносять: виснаження природ�
них ресурсів, що є предметом першої необхідності
для життя населення (чистої питної води, корисних
копалини, площ орної землі); деградацію поновлю�
ваних природних ресурсів; повсюдне погіршення еко�
логічної обстановки, що призводить до зниження три�
валості життя, погіршення стану здоров'я населення
і генетичної деградації майбутніх поколінь, виникнен�
ня небезпечних екологічних зон; зростання різкого
антропогенного впливу на природу в результаті при�
скореного переходу до ринку, що відбувається без
належного державного контролю; зростання вірогі�
дності екологічних катастроф, пов'язане з масштаб�
ним використанням екологічно недосконалих техно�
логій у промисловості, сільському господарстві, енер�
гетиці й на транспорті.

В основі перетворення екологічних факторів на го�
ловну загрозу виживанню Українського народу — ус�
падкований від радянських часів індустріальний спосіб
виробництва, його технократичні стереотипи і підходи,
хижацький стиль мислення окремих організаторів ви�
робництва, орієнтований на отримання максимальної
кількості продукції "будь�якою ціною".

Автор неодноразово оприлюднював наступну дум�
ку, проте вважає за необхідне її повторити: за роки не�
залежності не відбулось принципових змін в структурі
національного промислового комплексу. В ньому по�
вністю переважає 4�й технологічний уклад, який визна�
чається крупносерійним машинобудуванням, суднобу�
дуванням, кольоровою металургією, використанням
нафти та нафтопродуктів у якості основного енергоно�
сія, поширеністю двигуна внутрішнього згоряння та хімії
органічного синтезу.

Значною залишається частка 3�го технологічного
укладу, складовими якого є теплові електростанції, па�
ливна та вугільна промисловість, чорна металургія, про�
мисловість металевих конструкцій та будівельних мате�
ріалів, скляна й порцеляново�фаянсова промисловість.

Базові елементи 5�го технологічного укладу (про�
дукція електронної промисловості, обчислювальна та
оптоволоконна техніка, програмне забезпечення, теле�
комунікації, інформаційні послуги, приладобудування,
видобування та переробка газу) в Україні розвинуті не�
достатньо.

6�й технологічний уклад (мікробіологічна промис�
ловість, промисловість медичної техніки) лише заявив
про себе без видимих наслідків для економіки Украї�
ни.

Про екологічні наслідки таких структурних дефор�
мацій вже йшлося. Вони або значні, або катастрофічні.
Проблема фізичного виживання багатомільйонного на�
роду лише загострюється.

Останні тенденції розвитку національної економіки
підстав для "екологічного оптимізму" не додають. Бе�
зумовно, слід враховувати прогрес кількісних показ�
ників розвитку національного економічного комплексу.
Впродовж 2000—2008 рр. рівень ВВП в країні динаміч�
но зростав. Якщо у 2000 р. він становив трохи більш $31
млрд, у 2007 — $140,5 млрд Це — показники світового

рівня, які змусили економічних та політичних лідерів
інших країн пильно придивлятися до України та будува�
ти схеми більш активної співпраці з нею. Фінансово�еко�
номічна криза 2008 р. загальмувала ці процеси, проте
навряд чи їх відмінила.

Істотне "але". Попри успішну економічну статисти�
ку в сучасній Україні зберігаються надмірна концент�
рація екологічно небезпечних виробництв, застаріле та
неефективне природоохоронне обладнання, не�
надійність технічних систем та недостатня кваліфікація
кадрів на підприємствах з підвищеним екологічним ри�
зиком. Останніми роками у зв'язку зі скороченням озб�
роєнь та військової техніки з'явилась якісно нова про�
блема — забезпечення екологічної безпеки конверсії.
Розуміння того, що економічно ефективна та конку�
рентоздатна країна ХХІ ст. має бути країною високих
технологій, для яких неспотворене довкілля є обов'яз�
ковою умовою подальшого прогресу, в сучасній Україні
фактично не йдеться.

Привертає увагу теза, яка останнім часом все ак�
тивніше оприлюднюється апологетами "України інду�
стріальної": країни Заходу втрачають власний індус�
тріальний потенціал. Дбаючи про вищі суспільні
цінності (до переліку яких обов'язково відноситься
екологія), вони прискореними темпами його скоро�
чують і навіть ліквідують. Спеціалізація таких країн
— це постіндустріальна продукція. Але у світі не ско�
рочується, а, навпаки, зростає попит на продукцію
індустріальної якості. Україна може "добряче заро�
бити" на цьому попиті. Як це не парадоксально, але
ми у виграші. Відповідно, принципово нічого зміню�
вати не потрібно. Індустріальні велетні можуть і по�
винні залишатися системоутворювальними елемента�
ми економіки України.

Аргументаційний арсенал таких авторів уникає
ряду важливих екологічних застережень. Ними за�
буто про скиди забруднених стічних вод у природні
поверхневі водні об'єкт, викиди шкідливих речовин
в атмосферу, забруднення грунтів, тверді відходи
промислових підприємств як головні фактори збе�
реження антропогенного навантаження на природу.
Маємо "людину індустріальну", яка не бажає дослу�
хатись до порад і рекомендацій "людини екологіч�
ної". Їх взаємна критика, що спостерігається зараз,
може перерости у більш гостру форму конфліктної
взаємодії.

Стає очевидним: епоха економічного прогресу, за�
безпеченого будь�якою ціною, залишилась в історично�
му минулому. Індустріальний сектор економіки Украї�
ни має бути доповнений високотехнологічним сектором.
Національний економічний комплекс має виглядати як
рівнодіюча кількох економічних укладів — від 3�го до
6�го.

За таких умов з усією гостротою постає питання
інноваційного оновлення економіки України, яка у своє�
му системному вигляді поки що неінноваційна та не ви�
сокотехнологічна. Доведення даної тези є доволі про�
стим. Стандарти міжнародної торговельної класифікації
(SITC) до високотехнологічної продукції відносять: на�
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укомісткі продукти органічної хімії і пластики; фарма�
цевтичну продукцію; хімікати для сільського господар�
ства; радіоактивні матеріали, турбіни й устаткування
реакторів; генератори для ядерних, гідро� та вітрових
електростанцій; устаткування для автоматизованої об�
робки інформації; телекомунікаційне устаткування;
електронні прилади й устаткування для медицини; на�
півпровідникові пристрої; авіаційну і космічну техніку;
оптичні прилади і вимірювальне устаткування; зброю і
системи озброєнь. Присутність України у вказаній вище
інноваційній номенклатурі є епізодичною. Винятком є
хіба що авіакосмічна галузь: з її 22�х базових технологій
Україна володіє 17�ма.

Водночас рух вперед цілком можливий. Науковий
потенціал України у всіх його розрізах — фундамен�
тальному, галузевому та прикладному — здатний вико�
нати роль загальновідомої основної ланки, яка "дозво�
ляє витягти увесь ланцюг".

Офіційна позиція НАН України полягає в тому, що,
попри всі труднощі об'єктивного та суб'єктивного по�
ходження, вітчизняна наука не втратила здатності от�
римувати результати світового рівня в реальних іннова�
ційних сферах. Вагомим додатком до аерокосмічних
технологій, що розвиваються в Україні, є: дослідження
наноструктур та розробка нанотехнологій; радіофізи�
ка міліметрового та субміліметрового діапазонів; іму�
нобіотехнологія, біосенсорика та молекулярна діагно�
стика; біотехнологія рослин та біофізика; біодеграда�
ція; кріобіологія та кріомедицина; нейронаука, зокре�
ма, нейрофізіологія; інформатика; мікро� та оптоелек�
троніка.

Україна зберегла потужний, практично безпреце�
дентний потенціал матеріалознавчої науки в таких на�
прямах світового значення, як:

— управління процесами структуроутворення та
формування властивостей конструкційних та інструмен�
тальних матеріалів та їх зварювання, в тому числі з ви�
користанням висококонцентрованих джерел енергії та
електромагнітного впливу;

— розробка технологій виробництва функціональ�
них матеріалів для електроніки, лазерної та діагностич�
ної техніки;

— створення новітніх композитних матеріалів та
вивчення механічних властивостей побудованих на їх ос�
нові складних конструкцій і систем;

— розробка технологій виробництва синтетичних
алмазів та інших надтвердих матеріалів, а також інстру�
ментів на їх основі.

Експерти звертають увагу на те, що цілий ряд кон�
курентноспроможних вітчизняних розробок вже сьо�
годні могли б вийти на світові ринки. Серед них: тех�
нологія і комплекс апаратури для зварювання живих
тканин при хірургічних операціях; поліорганосилокси�
нові адсорбенти; вітчизняні антибіотики — циклоспо�
рини; одержані на основі вітчизняних технологій тита�
нові сплави; надтверді матеріали та інструменти на їх
основі.

В розвинутих країнах світу (насамперед, в держа�
вах "Великої сімки") одержала визнання концепція тех�

нологічного динамізму або постійної технологічної ре�
волюції. Відповідно до неї, науково�технічне лідерство
розвинутої країни визначається не лише могутнім роз�
витком новітніх галузей промисловості, але і її здатні�
стю до динамічної та безперервної перебудови всіх
сфер економіки для створення і дифузії новітніх техно�
логій.

Вітчизняні фахівці, причетні до інноваційної про�
блематики, наполягають на необхідності переведен�
ня технологічних можливостей України у практичну
площину. Конче потрібним документом, що має за�
безпечити подальші економічні перетворення, повин�
на стати загальнодержавна концепція (доктрина,
стратегія) науково�технічного та економічного про�
риву.

Головна мета такого документа може звучати так:
зменшити негативний антропогенний вплив на природ�
не середовище шляхом поєднання високих технологій
та загальнолюдських пріоритетів. Його невід'ємною
складовою має стати комплекс різнопланових заходів,
спрямованих на екологізацію науки і техніки, всебічне
поширення екологічно сприятливих технологій. Тільки
при такому підході можна досягти сталого розвитку
України як частини європейської і світової цивілізації
та здійснити безкризовий перехід від біосфери до пе�
редбаченої В.Вернадським сфери Розуму — ноосфе�
ри.
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