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У статті проаналізовано теоретико-методологічні підвалини дослідження екологічної 
експансії як процесу поглиблення екологічного впливу на систему економічних відносин. 
Обгрунтовано доцільність застосування генетично-структурного методу  для визначення 
екологічної експансії  як глобального процесу, що передбачає обов'язковий перехід на нову 
модель суспільного розвитку, Розглянуто сутність та критеріальні ознаки економічного ме-
ханізму екологічної експансії. 
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Постановка проблеми. Першоджере-
лом усіх екологічних криз є важливий фе-
номен, властивий будь-якій розвиненій еко-
номіці – науково-технічна революція, яка 
дала людині потужні засоби науки та техні-
ки, протистояти яким природа не може. На-
слідком поглиблення НТР є екологічні, еко-
номічні, політичні, демографічні, соціокуль-
турні проблеми, що набули глобального ха-
рактеру. Сучасна еколого-економічна криза 
є невід’ємною складовою глобального сві-
тоустрою. Сучасні інститути глобального 
управління й економічного регулювання 
мають бути не лише економіко-полі-
тичними, але й екологічними, соціальними, 
духовними, не прозахідними, а міжцивіліза-
ційними.  Системна кризогенна неадекват-
ність глобального розвитку зумовлює необ-
хідність перегляду критеріїв ефективності 
еволюції існуючої господарської системи. А 
це вимагає аналізу витоків формування тео-
ретичних засад економічного механізму 
екологічної експансії, що активізуватиме 
гармонізацію відносин людини, суспільства 
і природи, збереження і відновлення при-
родного середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичні аспекти впливу екологіч-
ного фактору на формування і функціону-
вання сучасної світогосподарської системи 
постійно перебувають в центрі уваги світо-
вої та вітчизняної економічної думки. О. Ф. 
Балацький [1], О. О. Веклич [2], В. Р. Веснін, 
О. В. Невєров, Л. Г. Мельник [6], П. Г. Ол-
дак [7], Н. В. Пахомова [9], Н. Ф. Реймерс, 
В. М. Трегобчук [11], Ю. Ю. Туниця [12] у 

своїх наукових працях зупиняються на пи-
таннях, пов'язаних з визначенням причин 
загострення глобальних еколого-еконо-
мічних протиріч та розробкою рекомендацій 
щодо удосконалення економічного механіз-
му природокористування. 

Разом з тим, дискусійними та невирі-
шеними залишаються питання визначення 
механізму екологічної експансії та його 
впливу на динаміку національної та світової 
економіки. 

Формулювання мети статті. Мета 
статті полягає у визначенні онтологічних, 
гносеологічних основ та критеріальних 
ознак економічного механізму екологічної 
експансіїі. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Необхідною умовою дослідження 
екологічної експансії є розгляд основних 
етапів розвитку її теорії та методології. Еко-
номічною наукою нагромаджено суттєвий 
потенціал підходів до вирішення екологіч-
них проблем. Спроби аналізу взаємостосун-
ків суспільства та природи, їх причин та на-
слідків відносяться ще до стародавніх часів. 

У роботах представників Стародавньо-
го Світу відображено прагнення усвідом-
лення навколишнього середовища та місця 
людини в ньому, пізнання та розумного ви-
користання законів природної гармонії для 
блага цивілізації. В умовах натурального 
господарства і зародження товарно-гро-
шових відносин, цілісного сприйняття світу 
взаємостосунки суспільства і природи не 
набувають антагоністичного характеру і не 
потребують системно-наукового підходу. 
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Тому мислителі того часу, використовуючи 
емпіричні методи, обожнюючи природу, 
аналізують її як джерело ресурсів людської 
діяльності, носія абсолютної гармонії і уні-
версальних законів буття [1, с. 140–154]. 

Середньовіччя відіграло в еволюції 
взаємовідносин суспільства і природи супе-
речливу роль. В межах пантеїзму людина 
характеризується як невід’ємна складова 
природи, а їх взаємини обумовлюють ідею 
побудови нового суспільства. Опановуючи 
природу через працю, людина може і повин-
на досягти гармонії і з нею, і з собою. В той 
же час, пануюче релігійне світосприймання 
вже не може приховувати нові оригінальні 
підходи щодо підкорення природи. Стало 
очевидним, що відокремлення людини від 
природи призводить до формування утилі-
тарно-прагматичного ставлення до остан-
ньої сприяє затвердженню людини як істоти 
соціальної. Разом з тим, низький рівень роз-
витку продуктивних сил та мікрокосм нату-
рального господарства не стимулюють поя-
ви системно-наукового ставлення до взає-
мостосунків суспільства та природи [3, с. 4–
20]. 

Індустріальна епоха знаменувала за-
гострення антагонізмів між суспільством і 
природою, що виявилось в якісній зміні   
навколишнього середовища, його дестабілі-
зації та руйнуванні як на локальному, так і 
глобальному рівнях. Становлення машинно-
го виробництва, зростання продуктивності 
праці сприяли не тільки розвитку продук-
тивних сил, а й відчуженню людини від 
природи, посиленню утилітарно-
прагматичного ставлення до неї, що, в свою 
чергу, вимагало нових підходів до її дослід-
ження.   

Представники класичної школи полі-
тичної економії, використовуючи формаль-
но-логічні методи дослідження, аналізують 
природу як об’єкт для необмеженої експан-
сії капіталу, джерело багатства. А. Сміт і Д. 
Рікардо, спираючись на теорію трудової   
вартості і акцентуючи увагу на тому, що го-
ловним чинником виробництва, суб’єктом 
продуктивної праці, творцем багатства є 
людина, висувають важливу методологічну 
тезу про відчуження її від природи, відок-
ремлюючи тим самим суб’єкт від об’єкта 
дослідження. В їх роботах природа визнача-

ється як сукупність незалежних умов для 
існування людини, що впливають на процес 
суспільного відтворення. Розглядаючи ба-
гатство як сукупність благ, результат взає-
модії чинників виробництва, у тому числі і 
використання природних ресурсів (особливо 
землі), А.Сміт і Д. Рікардо створили перші 
теоретичні передумови дослідження еколо-
гічної експансії в межах теорії ефективності 
виробництва [2, с. 128–132]. 

Представники пізнього класицизму 
безпосередньо аналізують природні ресурси 
як чинник виробництва суспільного продук-
ту. Проте, характеризуючи землю як джере-
ло отримання ренти, вони не оцінюють не-
гативного впливу процесу виробництва на 
становище та відтворення природного сере-
довища [5, с. 479–486].  

К. Маркс і Ф. Енгельс, виходячи із діа-
лектико-матеріалістичного розуміння історії 
розвитку людства, здійснили спробу ство-
рення цілісної концепції взаємодії суспіль-
ства і природи. Використовуючи методи ді-
алектики сходу від абстрактного до конкрет-
ного, єдності логічного і історичного, К. 
Маркс характеризує природу як важливу 
передумову і складову суспільного вироб-
ництва, звертає увагу на виробничі відноси-
ни з приводу привласнення природних ресу-
рсів і благ у процесі доцільної діяльності 
для задоволення зростаючих суспільних 
екологічних потреб. Розглядаючи в якості 
результату процесу праці продукт праці, 
споживчу вартість, К. Маркс характеризує 
землю як загальний засіб і предмет праці [4, 
с. 4–22]. 

Разом з тим, не підлягають докладно-
му дослідженню природні блага, які не по-
требують витрат праці,оскільки, згідно з те-
орією трудової вартості, поки природні 
об’єкти не втілюють витрачену на їх відтво-
рення працю, вони є даром природи і не ма-
ють вартості. В сучасних умовах природні 
блага у всезростаючій мірі стають носіями 
вартості, матеріалізуючи у собі витрати сус-
пільної праці на їх відтворення, охорону та 
експлуатацію. 

Загострення глобальних проблем про-
тистояння природи і суспільства у період 
переходу до постіндустріалізму активізує 
посилення уваги провідних економістів За-
ходу до питань екологізації економіки. 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2015, №1 175_________________________________________



 

 

Представники неокласичної теорії, 
спираючись на функціональні зв’язки між 
еколого-економічними явищами, принципи 
ефективності, оптимальності та прибутково-
сті, докладно досліджують негативні зовніш-
ні ефекти. Об’єкти природи розглядаються 
як суспільні блага, а забруднення довкілля 
вважається проблемою економіки ресурсів. 
Питання інтерналізації негативних зовніш-
ніх ефектів, раціонального використання 
природних ресурсів розглядаються у кон-
тексті підвищення прибутків економічних 
суб’єктів [6, с. 130–174]. 

Окремі передумови макроекономічно-
го аналізу екологічної експансії знайшли 
відображення у теоріях загальної економіч-
ної рівноваги. Синтезуючи теорії кориснос-
ті, попиту і пропозиції, Л. Вальрас дослід-
жує механізм і умови ринкової рівноваги, 
впливу ринкового механізму на оптимізацію 
розподілу та використання ресурсів. 

Для кейнсіанського напрямку еконо-
мічної думки характерним є аналіз ступеня 
впливу економічного зростання на рівень 
забруднення навколишнього середовища. 
Екологічні проблеми розглядаються як на-
слідок антиекологічного процесу економіч-
ного відтворення, а їх гострота обумовлена 
темпами   економічного   зростання  [8,  с. 5–
14]. 

Для представників соціально-
інституціонального напрямку економічної 
думки характерне теоретичне усвідомлення 
та обґрунтування соціальних імперативів 
еколого-економічного розвитку, визначення 
умов, форм і методів соціально-еко-
логічного контролю, урахування соціально-
екологічних параметрів у механізмах еко-
номічного регулювання [7, с. 94–118]. 

Усвідомлюючи глобальні екологічні 
наслідки експансії індустріалізму, руйную-
чий характер абсолютизації економічного 
зростання, наукове співтовариство поступо-
во схиляється до  необхідності обґрунтуван-
ня пріоритетів екологізації суспільного ви-
робництва, переходу до моделі гармонійно-
го розвитку, формування ефективного меха-
нізму регулювання природокористування, 
який би забезпечував екологічну рівновагу 
світового господарства в цілому. 

Так, вчені «Римського клубу», аналі-
зуючи можливий перехід від «нульового» до 

гармонійного економічного зростання, роз-
робили модель «межі росту», що розглядає у 
цілісному та частковому аспектах вплив ди-
наміки народонаселення, обсягів виробниц-
тва, рівня технологій на становище довкілля. 

Цілісний аспект пов’язаний з форму-
ванням концепцій рівноваги планетарної бі-
осоціальної системи та управлінням її роз-
витком, а частковий – з розглядом шляхів 
вирішення демографічних, продовольчих, 
енергетичних проблем [9, с. 34–49]. 

Футурологічні теорії (технократична, 
ліберальна та радикальна, за іншими класи-
фікаціями – оптимістична і песимістична) 
пропонують прогнози побудови «екологічно 
збалансованого» гуманістичного суспільства 
з розумними проблемами. Реалії свідчать, 
що цей напрямок економічної думки, вихо-
дячи за коло академічних дискусій, стає ос-
новою для створення програм еколого-
економічного розвитку суспільства та їх 
трансформації у глобальну екологічну полі-
тику. 

Таким чином, концепції про обмеже-
ність та раціональний розподіл природних 
ресурсів слугують гносеологічними підва-
линами формування ринкового механізму 
природокористування. 

Необхідність опанування їх позитив-
ного потенціалу не викликає сумніву. Але, 
зрозуміло, не треба його ідеалізувати. На-
приклад, його серйозною вадою є недооцін-
ка гуманістичного аспекту екологічних про-
блем. 

У нагромадженому і зростаючому по-
тенціалі вітчизняних еколого-економічних  
теорій, концепцій і ідей умовно можна виді-
лити декілька напрямків дослідження. 

До першого можна віднести аналіз за-
гальних питань ефективності природокорис-
тування, взаємозв’язків його інтенсифікації 
та екстенсифікації [11, с. 4–12]. 

Другий можна охарактеризувати як 
конкретно-економічний, ресурсний, що за-
стосовує економіко-математичні методи для 
виміру витрат природокористування, об-
ґрунтування напрямів реформування ресурс-
ної політики, економічного механізму при-
родокористування. 

Третій напрямок присвячений пошуку 
шляхів координації міжнародних зусиль у 
визначенні стратегії стійкого розвитку еко-
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лого-економічного потенціалу планети [12, 
с. 5–16]. 

Таким чином, представниками вітчиз-
няної економічної науки створена теорія ра-
ціонального природокористування, серед 
головних положень якої – аналіз причин за-
гострення еколого-економічних протиріч, 
обґрунтування чинників та резервів стабілі-
зації екологічних процесів, використання 
економіко-математичних методів дослід-
ження ефективності природокористування, 
характеристика умов та напрямів впливу 
економічного механізму природокористу-
вання. 

Не ставлячи під сумнів безперечні до-
сягнення у цій галузі досліджень, необхідно 
відмітити, що створені теорії не запобігли 
серйозних деформацій і відриву від реаль-
них економічних процесів. 

У зв’язку з цим правомірна констата-
ція протиріччя між рівнем фундаментальних 
досліджень передумов, чинників та засад 
ефективного природокористування, з одного 
боку, і обсягом конкретно-економічних роз-
робок – з другого. Відчувається гостра по-
треба у фундаментальних узагальненнях 
конкретно-економічного доробку проблема-
тики екологічної експансії з урахуванням 
принципово нових економічних реалій. 

Останні не залишають сумнівів у акту-
альності дослідження онтологічних підва-
лин екологічної експансії. В умовах систем-
ної кризогенної неадекватності розвитку на-
ціональної економіки домінують регресивні 
еколого-економічні тенденції. Мова йде про 
зростаючу фрагментарність та інерційність 
природоохоронних процесів, що детерміну-
ються швидкою деіндустріалізацією та де-
постіндустріалізацією національної еконо-
міки, погіршенням її структури, зростаючою 
перевагою звуженого відтворення. Разом з 
тим, Україна все більше втягується у процес 
витиснення біосфери техносферою. Її еколо-
гічна система знаходиться на критичному 
рівні перевищення допустимого технологіч-
ного впливу. 

Отже, розгляд гносеологічних та онто-
логічних підвалин дослідження екологічної 
експансії свідчить про необхідність його по-
дальшої фундаменталізації, диктує доціль-
ність комплексного аналізу її механізму на 
підставах сучасної методології. 

Якщо простежити ґенезу методологіч-
них підходів до еколого-економічних про-
блем, то виявляється їх рух від окремих, 
простих до все більш складних, комплекс-
них: від формально-логічних засобів до 
принципів матеріалістичної діалектики, ме-
тодів оптимізаційного та функціонально-
рівноважного аналізу. Дослідженню еколо-
гічної експансії в найбільшій мірі сприяє 
використання генетично-структурного ме-
тоду, який дає можливість аналізувати умо-
ви ефективного функціонування її еконо-
мічного механізму. 

Виступаючи конкретизацією діалектич-
ного методу, генетично-структурний метод 
передбачає синтез дослідження причинно-
наслідкових і функціональних зв’язків еле-
ментів екологічної експансії, визначення її 
генетичного та структурного рядів. Гене-
тичний ряд екологічної експансії включає її 
генетичні підвалини, джерела, взаємо-
пов’язані рівні, котрі, з одного боку, харак-
теризують послідовні етапи розвитку еколо-
гічної експансії по мірі руху суспільства, а з 
другого – її схід від глибинної сутності че-
рез ряд форм до поверхні економічного 
життя. Кожному рівню генетичного ряду 
відповідає свій структурний ряд, що вклю-
чає форми, критерії та показники у їх взає-
мозв’язку  та взаємообумовленості  [10, с. 4–
18]. 

У процесі наукового розподілу гене-
тичного та структурного рядів екологічної 
експансії набувають пріоритету аналіз і син-
тез, індукція та дедукція. Аналіз виявляє не 
тільки передумови, а й визначення еколо-
гічної експансії, оскільки на кожному етапі 
синтезу тільки за допомогою аналізу визна-
чаються ті форми, критерії та показники, 
котрі формують її відповідний структурний 
ряд. 

Генетично-структурний метод відо-
бражає ключові моменти сходу від абстракт-
ного до конкретного, єдності логічного та 
історичного. Дослідження історичних умов 
виникнення та розвитку екологічної експан-
сії потребує попереднього визначення її 
сутності шляхом логічного аналізу. В свою 
чергу, у ході історичного аналізу її специфі-
ки на різних етапах життєдіяльності сус-
пільства еволюціонуватимуть знання про 
змістовність її розвитку. 
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Крім того, рух від окремих, найбільш 
абстрактних визначень екологічної експансії 
по ступенях генетичного ряду до поверхне-
вого структурного є не що інше, як схід від 
абстрактного до конкретного. Це забезпечує 
адекватне теоретичне відображення 
об’єктивного змісту екологічної експансії, 
формування цілісного наукового уявлення 
про її структуру. 

Найбільш повна реалізація генетично-
структурного методу неможлива без обґрун-
тованого застосування системних, економі-
ко-математичних та інших підходів. Напри-
клад, виявлені причинно-наслідкові зв’язки 
можуть інтерпретуватись при достатньо 
представницькому використанні форм про-
яву функціональних зв’язків. Форми та по-
казники екологічної експансії мають віднос-
но самостійних рух та підлягають впливу 
багатьох обставин, що ускладнює аналіз 
причинно-наслідкових зв’язків між ними. 
Практична потреба в дослідженні їх взаємо-
впливу достатньо успішно задовольняється 
за допомогою різних модифікацій економі-
ко-математичних моделей [13, с. 61–70]. 

Висновки. Проведений аналіз демон-
струє, що застосування генетично-
структурного методу дасть можливість ви-
значення екологічної експансії (поглиблення 
екологічного впливу на систему економіч-
них відносин) як глобального процесу, що 
передбачає обов'язковий перехід на нову 
модель суспільного розвитку, яка б певним 
чином передбачала імплантацію екологіч-
них цілей у економічні інтереси суб'єктів 
господарювання. У стратегічному плані цей 
процес об'єктивно потребує ефективного 
механізму екологічного регулювання, який 
відбивав би певну ступінь розвитку соціаль-
но-економічних відносин у взаємозв'язку з 
природними продуктивними силами, реалі-
зовувався через свідому діяльність людей, 
конкретні форми і методи організації взає-
модії суспільства і природи. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ  

А. В. Летучая, к. э. н., доцент, Национальная Металлургическая Академия Украины  

В статье проанализированы теоретико-методологические основы исследования эколо-
гической экспансии как процесса углубления экологического влияния на систему экономи-
ческих отношений. Обоснована целесообразность использования генетически-структурного 
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метода для определения экологической экспансии как глобального процесса, предусматри-
вающего обязательный переход к новой модели общественного развития. Рассмотрены сущ-
ность и критериальные признаки экономического механизма экологической экспансии. 

Ключевые слова:  экологическая экспансия, экономический механизм экологической 
экспансии, экологические отношения, генетически-структурный метод исследования, 
стабильное экономическое развитие. 
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The theoretical-methodological foundations of ecological expansion study are analyzed as a 
process of deepening the environmental impact on the system of economic relations. The expedien-
cy of the use of genetically-structural method to determine the ecological expansion is justified as a 
global process that includes a mandatory transition to a new model of social development. The con-
tent and criterion signs of the economical mechanism of ecological expansion are considered. 
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