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ВСТУП
Враховуючи, що у сучасному світі надзвичайно ак�

тивно відбувається глобальна інтеграція господарських,
технологічних та інформаційних структур, які все більше
стають транснаціональними, міжнародне співробітниц�
тво набуває надзвичайно важливого значення. На сьо�
годні існує нагальна потреба розробки сучасної стратегії
зовнішньої політики України, яка забезпечувала б націо�
нальні інтереси, що сприяли б реалізації цілей збалан�
сованого (сталого) розвитку.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Теоретичні, методичні та практичні напрями розроб�

ки цілей збалансованого (сталого) розвитку досліджені
в роботах: Бабаєва В.М. [1], Товажнянського Л.Л. [1],
Годлевського М.Д. [1], Вахович І.М. [2, 3], Герасимчук
З.В. [3], Камінської І.М. [3], Кузьменко В.В. [4], Масло�
вської Л.Ц. [5], Савостенко Т.О. [6], Попруга В.І. [6],
Польської І.Е. [6], Невелєва О.М. [7], Данилишина Б.М.
[7], Павліхи Н.В. [8], Стукало Н.В. [9]. Однак можна ска�
зати, що досі поза увагою вчених залишаються пробле�
ми формування та реалізації концепції сталого розвит�
ку у взаємозв'язку з діяльністю міжнародних організацій
у контексті глобальних світополітичних процесів. Вони
так само не були предметом спеціальних досліджень на
основі застосування методів аналізу міжнародних відно�
син і світової політики. Додаткову актуальність і прак�
тичну значимість розробці цієї проблеми надають тен�
денції, що формуються, а також процеси реформуван�
ня державного управління. При цьому необхідно брати
до уваги, що розробка й практична реалізація комплек�
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сної системи ефективних механізмів сталого розвитку ут�
руднена через розрив і зміну структури господарських
зв'язків усередині країни, дезінтеграцію регіональних
ринків, нерівномірний розвиток геополітичних процесів
через соціально�економічні, культурні, історичні й інші
розходження регіонів і їхніх можливостей.

Мета статті — виявлення основних векторів міжна�
родної взаємодії з метою досягнення реалізації цілей
збалансованого розвитку. Відповідно до мети необхід�
но вирішити такі задачі: визначити й проаналізувати ос�
новні принципи концепції сталого розвитку, визначити
фактори та форми міжнародної взаємодії, запропону�
вати напрями підвищення їхньої ефективності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Україна активно здійснює заходи щодо розвитку та

зміцненню міжнародної співпраці у галузі охорони на�
вколишнього природного середовища з іншими держа�
вами, а також в рамках природоохоронної діяльності
OOН та організацій, що входять в її систему, інших уря�
дових і неурядових міжнародних організацій.

В умовах стрімких змін, що відбуваються у світі і ви�
магають від кожної країни самовизначення, проведення
як внутрішньої, так і зовнішньої політики, пріоритетом
зовнішньої політики України має стати розвиток співро�
бітництва, спрямованого на ліквідацію і попередження
локальних, регіональних і глобальних екологічних про�
блем. Це зумовлено:

— вигодами від міжнародного обміну досвідом і тех�
нологіями, можливостями залучення інвестицій;

— транскордонним характером забруднень;
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— міжнародними зобов'язаннями країн щодо охо�
рони довкілля;

— глобальним характером багатьох екологічних
проблем.

Одним із пріоритетів зовнішньої екологічної політи�
ки України має стати її поступове входження у міжна�
родне та європейське правове поле. Основою міжнарод�
ної екологічної співпраці є міжнародне екологічне зако�
нодавство, що грунтується на двосторонніх та багатос�
торонніх договорах та угодах.

Україною підписано більш ніж 40 двосторонніх між�
урядових угод в галузі охорони навколишнього середо�
вища (14 з яких — міжвідомчі) з такими країнами, як
США, Канада, Нідерланди, Данія, Німеччина, Велика
Британія, Швейцарія, Росія, Молдова, Білорусь, Угор�
щина, Польща, Болгарія, Словаччина, Румунія, Грузія,
Естонія тощо. Аналіз ефективності реалізації цих угод
відсутній.

Головними напрямами багатосторонньої співпраці є
[12]:

— охорона біологічного різноманіття;
— охорона транскордонних водотоків та міжнарод�

них озер;
— оцінка впливу на довкілля у транскордонному кон�

тексті;
— охорона озонового шару;
— захист атмосферного повітря;
— поводження з відходами;
— захист Чорного моря від забруднення.
Співробітництво з такими країнами, як Польща, Сло�

ваччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія, Білорусь,
з якими Україна має спільні кордони, спрямоване на:

— взаємне оперативне інформування про загрозу
значного транскордонного забруднення території однієї
зі сторін;

— інформаційний обмін у сфері охорони навколиш�
нього середовища;

— збереження біологічного та ландшафтного різно�
маніття;

— зменшення забруднення повітря, грунтів та вод�
них ресурсів;

— створення загальноєвропейської екологічної ме�
режі тощо.

3 країнами, з якими Україна має морські кордони, а
саме: з Росією, Грузією, Туреччиною, Болгарією, Руму�
нією, в рамках двосторонніх угод передбачена співпра�
ця, яка спрямована на управління та охорону водних ре�
сурсів, в тому числі в акваторії Чорного та Азовського
морів.

Членство України у природоохоронних конвенціях,
виконання нею зобов'язань, що випливають із підписа�
них Україною конвенцій та угод в галузі охорони дов�
кілля та раціонального використання природних ре�
сурсів, посилюють політичну вагу країни та її авторитет
у світі. Україна є стороною двох десятків міжнародних
природоохоронних конвенцій, протоколів та угод до них.
Готуються до ратифікації ще низка багатосторонніх до�
кументів.

Розширення ЄС робить актуальною активізацію
транскордонного екологічного співробітництва, в тому
числі в рамках єврорегіонів.

Одним із кроків до вирішення екологічних проблем
регіонів і всієї країни в цілому є аналіз досвіду інших
країн Європи щодо упорядкування своєї екологічної
діяльності та вирішення проблем з максимально мож�
ливим позитивним результатом.

Одним з елементів міжнародної співпраці є надання
Україні міжнародної технічної допомоги, в тому числі і у
природоохоронній сфері.

При цьому міжнародна технічна допомога (МТД) роз�
глядається як ресурси та послуги, які відповідно до
міжнародних договорів надаються Україні донорами на
безкоштовній основі з метою підтримки України (донор
— іноземна держава, уряд та уповноважений урядом іно�
земної держави орган, іноземний муніципальний орган
або міжнародна організація, що надають міжнародну
технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів
України). За останні роки Україна одержала міжнарод�
ну допомогу від донорів на суму більше ніж 100 млн євро
(База даних ОЕСР), яка була спрямована на вирішення
екологічних проблем водного сектора, допомогу в га�
лузі природоохоронної політики і управління охороною
навколишнього середовища.

Країнами, що надають Україні МТД в галузі охоро�
ни довкілля, раціонального використання природних ре�
сурсів на основі двосторонніх угод, є Нідерланди, Да�
нія, США, Канада, Німеччина, Великобританія, Швеція,
а також міжнародні організації: Програма розвитку ООН,
Глобальний екологічний фонд, Програма технічної до�
помоги Європейського Союзу новим незалежним краї�
нам (ТАСІS), інші організації системи ООН в галузі охо�
рони довкілля (ЮНЕП — Програма ООН з навколишнь�
ого середовища, ЄЕК ООН — Європейська Економічна
комісія ООН).

Наразі достовірна інформація про аналіз ефектив�
ності використання міжнародної технічної допомоги
відсутня, що пов'язано або з тим, що такий аналіз не про�
водився, або з тим, що ця інформація є закритою для
громадськості. Разом з тим, можна зазначити, що ефек�
тивність допомоги не завжди була високою. Головні при�
чини цього, на думку аналітиків Міжнародного центру
перспективних досліджень, — це [13]:

— недостатня увага донорів при розробці і реалі�
зації програм та проектів до місцевих потреб і умов. У
багатьох випадках донори прагнули нав'язувати свої уяв�
лення про реформи, без належного врахування місце�
вих культурних, соціальних, економічних і правових
особливостей країни�реципієнта, а також надзвичайно
впливали на реалізацію програм допомоги;

— складні процедури проектного циклу організацій�
донорів призвели до тривалих затримок у реагуванні на
пріоритетні потреби країни�реципієнта, внаслідок чого
багато проектів технічної допомоги виявилися неактуаль�
ними на початок їх реалізації;

— недостатній рівень залучення відомства�бенефі�
ціара до розробки програм і проектів, що призводить
до відсутності почуття причетності до результатів цих
програм;

— низька якість послуг консультантів. Багато кон�
сультативних фірм не змогли забезпечити достатньо ква�
ліфікованих експертів, здатних надати фахові консуль�
тації щодо вирішення екологічних проблем, з якими вони
зіштовхнулися в Україні;

— досить часта спрямованість допомоги на озна�
йомлення зі складними сучасними інструментами (на�
приклад, "торгівля квотами на викиди"), а не на рефор�
мування основних інструментів (стандарти, дозволи, про�
цедури правозастосування тощо);

— багато програм та проектів допомоги, приділяю�
чи основну увагу технічним чи процедурним питанням,
не змогли домогтися балансу між розробкою конкрет�
них політичних інструментів і забезпеченням широкої
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участі усіх зацікавлених сторін.
Разом з тим, міжнародна технічна допомога сприяє

підвищенню рівня пріоритетності природоохоронної
політики України, отриманню природоохоронними
відомствами деякого необхідного устаткування, зміц�
ненню інституційного потенціалу.

У найближчі роки слід очікувати значного збільшен�
ня міжнародних зобов'язань України, оскільки існує ціла
низка конвенцій, приєднання до яких (а також підписан�
ня нових) мало б велике політичне значення та значно
посилило б можливості охорони довкілля, використан�
ня і відтворення природних ресурсів. В Україні, на жаль,
не існує нормативно�законодавчого підгрунття, яке б по�
вністю відповідало вторинному законодавству ЄС в га�
лузі охорони довкілля, а саме:

1) в напрямі свободи доступу до екологічної інфор�
мації [14]:

— Директива Європарламенту та Ради 2003/4/ЄС
щодо свободи доступу до інформації відносно стану на�
вколишнього середовища, що замінює Директиву Ради
90/313/ЕЕС;

— Директива 90/313/ЄЕС від 7 червня 1990 року
про доступ до екологічної інформації спрямованої на за�
безпечення більшої прозорості для окремих громадян
та добровільних екологічних програм;

2) в напрямі оцінки впливу на довкілля:
— Регламент Ради (ЄЕС) 793/93 щодо оцінки і кон�

тролю ризику, який може виникнути від цих речовин;
— Регламент Комісії (ЄС) 2592/2001 від 28 грудня

2001 року щодо введення в дію положень щодо надан�
ня інформації та необхідних перевірок з ціллю надання
дозволу на виробництво та імпорт деяких небезпечних
речовин;

— Регламент Комісії 1488/94/ЄС від 28 червня 1994
року щодо принципів оцінки ризиків впливу на здоров'я
людини та навколишнє середовище існуючих небезпеч�
них речовин;

— Директива 2001/42/ЄС Європейського Парла�
менту та Ради щодо оцінки деяких планів та програм на
довкілля;

— Директива Ради 97/11/ЄС, що доповнює Дирек�
тиву 85/337/ЕЕС стосовно оцінки впливу деяких дер�
жавних і приватних проектів на навколишнє середови�
ще;

— Директива Ради 85/337/ЄЕС від 3 березня 1997
року стосовно оцінки впливу деяких державних і при�
ватних проектів на навколишнє середовище.

Важлива роль належить питанням міжнародної тех�
нічної допомоги., що надається в рамках двосторонніх
угод з країнами�донорами.

Україна в рамках двосторонніх угод з такими краї�
нами, як США, Канада, Нідерланди, Індія і Німеччина от�
римує технічну та консультативну допомогу, спрямова�
ну на:

— зниження викидів парникових газів, сприяння ви�
конанню Україною своїх міжнародних зобов'язань щодо
відвернення глобальних кліматичних змін;

— залучення громадськості до вирішення екологіч�
них проблем;

— зміцнення можливостей у використанні дистан�
ційного зонування, геоінформаційних система Інтернет�
технологій;

— усунення екологічних наслідків забруднення та
погіршення стану навколишнього середовища в басейні
р. Дніпро, забезпечення раціонального використання
його ресурсів, в тому числі біорізноманіття;

— збільшення можливостей по виконанню вимог
Оргуської конвенції щодо доступу до правосуддя з пи�
тань, які стосуються довкілля;

— створення комп'ютеризованої системи управлін�
ня на національному і регіональному рівнях, забезпечен�
ня обладнанням національних парків тощо.

Поряд із виконанням зобов'язань України, що вип�
ливають із багатосторонніх договорів у галузі охорони
довкілля, в перспективі важливе значення має подаль�
ше розширення міжнародної співпраці за такими напря�
мами:

— співробітництво з міжнародними організаціями
системи ООН у галузі охорони довкілля (ЮНЕП — Про�
грама ООН по навколишньому природному середовищу,
ЄЕК ООН — Європейська Економічна комісія ООН, ПР
ООН — Програма розвитку ООН, МАГАТЄ — Міжнарод�
не агентство по атомній енергетиці ООН, ФАО — Орган�
ізація по продовольству та сільському господарству,
Центр ООН по населених пунктах, комісія сталого роз�
витку, Глобальний екологічний фонд та ін.);

— співробітництво на двосторонній основі в галузі
охорони довкілля, раціонального використання природ�
них ресурсів та ядерної і радіаційної безпеки з урядами
сусідніх держав, держав — стратегічних партнерів та до�
норів у рамках двосторонніх угод, спільних програм
тощо;

— участь у регіональних природоохоронних захо�
дах (Чорне та Азовське моря, Дніпро, Дунай, Карпати,
Донбас тощо);

— участь у міжнародних програмах ліквідації нас�
лідків Чорнобильської аварії, зокрема в рамках Мемо�
рандуму про взаємопорозуміння між урядами країн "Ве�
ликої сімки", Європейської Комісії та Плану підвищення
безпеки об'єкта "Укриття", завершення будівництва но�
вих атомних енергоблоків, які компенсують втрату по�
тужностей Чорнобильської АЕС, проблеми радіоактив�
них відходів, нейтралізація перенесення забруднень по�
вітряними та водними потоками тощо.

Діяльність по охороні і поліпшенню навколишнього
природного середовища може бути успішною тільки при
поєднанні національних програм кожної країни з колек�
тивними діями держав на основі міжнародної співпраці
в галузі екології. Необхідним є розширення співробіт�
ництва між країнами в цій сфері діяльності, яка потре�
бує мобілізації величезних матеріальних і інтелектуаль�
них ресурсів усіх країн світу. Наявність подібних проблем
природокористування є однією з необхідних умов для
розвитку і закріплення зв'язків співробітництва у цій
сфері між різними за суспільним устроєм державами.

Міжнародний характер екологічних проблем виявив
нові питання, які торкаються міжнародних відносин.
Перш за все, це розробка міжнародного управління і гло�
бального моніторингу навколишнього середовища,
включаючи використання космічних засобів, питання
екологічної безпеки і її результати для послаблення
міжнародної напруженості і подолання конфліктів, а
також для забезпечення національної, регіональної і
глобальної безпеки. Виникла необхідність вироблення
ефективних, заснованих на рівноправності міжнародних
процедур і механізмів, які забезпечували б раціональне
використання ресурсів планети як загальнолюдського
надбання.

На сьогодні найбільшим донором для проектів, спря�
мованих на покрашення стану навколишнього середо�
вища є Глобальний екологічний фонд (ГЕФ), який об'єд�
нує 181 країн�членів. За 18 років, з моменту заснування
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у 1991 р., ГЕФ підтримав 2400 проектів у 165 країнах
світу. Для реалізації проектів і програм ГЕФ працює у
партнерстві з 10 міжнародними агенціями: Програмою
розвитку ООН, Програмою з охорони навколишнього
середовища ООН, Світовим банком та іншими.

Європа належить до числа регіонів з високим рівнем
концентрації промисловості, сільського господарства,
транспорту, густоти населення й урбанізації. Господарсь�
ка діяльність у будь�якій країні Європи позначається на
екологічних умовах інших країн, національні екологічні
проблеми безпосередньо переростають у міжнародні,
загальноєвропейські. У зв'язку з цим на європейському
континенті вимоги до інтенсивності співробітництва між
країнами є особливо значними, Європа виступає як єди�
ний континентальний комплекс, складові частини якого
— окремі природно�географічні пояси і зони, природ�
но�господарські територіальні підрозділи — об'єднують�
ся системою екологічних зв'язків взаємодій і взаємоза�
лежності. Цілісність природного середовища Європи ви�
рішальною мірою залежить від наявності і ступеня ефек�
тивності співробітництва між країнами, проведення ними
загальної узгодженої екологічної політики, відповідної
єдності і спільності їх природних умов.

Оскільки компоненти природи використовуються
спільно кількома країнами, збереження їх екологічних
вимог, а також будь�які заходи, спрямовані на зміну цих
вимог, вимагають створення надійного механізму міжна�
родного регулювання та екологічної охорони. Органі�
зацією європейського рівня, яка серед інших напрямів
вже багато років координує дослідження проблем охо�
рони природного середовища, є Європейська економіч�
на комісія ООН (ЄЕК). У грудні 1972 р. Генеральна Асам�
блея ООН заснувала програму ООН по навколишньому
середовищу (ЮНЕП), яка координує діяльність інших
організацій по охороні навколишнього середовища.

Активну роль у багатосторонньому співробітництві з
широкого кола питань, пов'язаних з охороною навколиш�
нього природного середовища, відіграють міжнародні не�
урядові організації. Залежно від цілей і характеру їх діяль�
ності неурядові організації у сфері екології можна умов�
но розділити на дві основні групи. Першу групу склада�
ють наукові центри, інститути, дослідні станції, організації,
які проводять самостійні наукові дослідження на багато�
сторонній міжнародній основі; другу групу — міжнародні
наукові та інші спеціальні постійні конференції й органі�
зації, які займаються влаштуванням різного роду міжна�
родних зустрічей і заходів, координують дослідницьку
діяльність, що проводиться у різних країнах.

Основною міжнародною неурядовою організацією
універсального характеру в галузі охорони навколиш�
нього природного середовища є Міжнародний союз охо�
рони природи і природних ресурсів (МСОП), заснований
за ініціативою ЮНЕСКО в 1968 р.

ВИСНОВКИ
Занепокоєння станом навколишнього середовища

активізувало наукові і ділові кола, широку світову гро�
мадськість, уряди в напрямі розвитку міжнародної еко�
логічної співпраці за лідируючої ролі в ньому ООН. Зро�
стає кількість укладених міжнародних зобов'язань у га�
лузі навколишнього середовища — конвенцій, дого�
ворів, угод, декларацій, резолюцій; розробляються пла�
ни дій і стратегій на рівні регіонів і для вирішення конк�
ретних екологічних проблем, розвивається глобальна
система моніторингу навколишнього середовища.
Міжнародне екологічне співробітництво вирішує два

взаємопов'язані важливі завдання — зменшення еколо�
гічної безпеки і міжнародної напруженості у світі. Вели�
ку роль в цьому процесі відіграють економічні заходи
природокористування та формування дієвої екологічної
політики.

Головне завдання для України — усвідомлення не�
обхідності переходу до збалансованого розвитку в усіх
секторах українського суспільства. Сталий розвиток пе�
редбачає комплексне пов'язання між собою трьох ком�
понентів — економічного, соціального та екологічного.
Концепція збалансованого розвитку покликана забезпе�
чити більш гармонійне узгодження між цими компонен�
тами, яке було б прийнятним для всіх груп країн — роз�
винених, країн, що розвиваються, та держав з пере�
хідною економікою.
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