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Резюме 
 
Екологічна свідомість – це сукупність екологічних знань людини, її особистого 
ставлення до довкілля та уявлення про місце людини у площині «людина-
довкілля», готовності до дій, які дозволяють зберегти довкілля, чи готовності до 
утримання від дій, які заподіюють шкоду довкіллю, до підтримки чи не підтримки 
екологічної політики, екозаходів тощо. Екологічну свідомість вимірюють рівнем, 
який може мінятись протягом життя людини.  
 
Цінності, у яких зростає перебуває людина, впливають на формування певного 
типу екологічної свідомості. Залежно від концепції світогляду, екосвідомість 
може бути антропоцентричного (людина і її потреби є на першому місці і вправі 
брати все необхідне від довкілля), природоцентричного (природа є вища по 
ієрархії і важливіша людини та її потреб), екоцентричного типу (збалансоване та 
гармонійне співвідношення між потребами, розвитком людини та довкіллям). 
 
Залежно від наявних знань, вмінь і навичок людини, які впливають на 
взаємозв’язок людини з природою, виділяють альтруїстичний (особи з цим типом 
володіють певними знаннями і використовують їх на практиці в інтересах 
довкілля), нейтральний (особи з цим типом не мають ні мотивації, ні бажання 
діяти в інтересах довкілля) та прагматичний (особи діють виключно у власних 
інтересах, у тому числі свідомо розуміючи про шкоду для довкілля) типи 
екосвідомості.  
 
Рівень та тип екологічної свідомості людини впливає на її поведінку по 
відношенню до довкілля, на вибір дій, які можуть заподіяти шкоду довкілля, або 
тих, які мінімізують негативний екологічний вплив. Отже стан довкілля залежить 
від рівня і типу екологічної свідомості населення. 
 
Екологічна свідомість людини формується під впливом різних факторів на її 
структурні елементи – поведінковий, емоційний, когнітивний. На екологічну 
свідомість впливають культура, традиції, особисті потреби і досвід, цінності 
середовища, у якому зростає та перебуває людина тощо. Джерела впливу на 
екосвідомість можна розділити на внутрішні (самоосвіта, сімейне виховання, 
особистий досвід людини тощо) та зовнішні (вплив державних заходів, 
неурядових природоохоронних, релігійних організацій, ЗМІ, суспільні цінності 
тощо). 
 
Екологічна свідомість українців контраверсійна. Ціннісне ставлення до довкілля, 
яке декларують на словах українці, здебільшого не корелюється із їхніми 
реальними діями та готовністю до дій по збереженню довкілля. 
 
Розвиток екологічної свідомості населення є однією з цілей екологічної політики 
України. Разом з тим, в Україні не проводяться масштабні соціологічні 
дослідження на замовлення держави про стан екологічної свідомості, а органи 
влади приймають рішення, які несуть ризики заподіяння шкоди довкіллю.  
Викликом екополітики є врахування питань довкілля у процесі прийняття рішень 
як рівноцінного, а не другорядного фактору, забезпечення безперервності 
освітніх і просвітніх заходів, їхнє поширення на широке коло осіб, включаючи 
представників органів влади.  
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Для підвищення рівня екологічної свідомості українців і формування ціннісного 
ставлення до довкілля необхідно впровадити законодавчі, інституційні, бюджетні 
рішення: започаткувати проведення систематичних соціологічних досліджень 
стану екологічної свідомості українців, розробити актуальну концепцію 
безперервної екологічної освіти і просвіти усіх категорій та верств населення, 
закласти у бюджеті кошти на впровадження цих заходів, залучати міжнародну 
фінансову допомогу, механізми державно-приватного партнерства, поширювати 
інформацію із роз’ясненнями законодавства, способами виконання 
природоохоронних норм та ін. 
 

Методологія 
 
Метою даного аналітичного дослідження є визначення поняття екологічної 
свідомості, її впливу на поведінку людини по відношенню до довкілля та способів 
підвищення рівня екологічної свідомості українців. 
 
Об’єктом дослідження є поняття екологічної свідомості, її структурні елементи, 
типологія, вплив екологічної свідомості на поведінку людини по відношенню до 
довкілля.  
 
Предметом дослідження є наукові праці з соціології, психології, філософії на 
тему екологічної свідомості (поняття, елементи, прояви, типи тощо) та 
екологічної культури; соціологічні дослідження про стан екологічної свідомості 
українців, окремих соціальних груп; національні нормативно-правові акти, 
оприлюднена публічна інформація на сайтах органів влади про екологічну 
свідомість; інформація про екологічну свідомість та обізнаність, оприлюднена на 
сайтах інституцій Європейського Союзу та інші. 
 
У даному аналітичному документі ми розглядаємо екологічну свідомість як 
сукупність екологічних знань людини, її особистого ставлення до довкілля та 
уявлення про місце людини у площині «людина-довкілля», готовності до дій, які 
дозволяють зберегти довкілля, чи готовності до утримання від дій, які заподіюють 
шкоду довкіллю, до підтримки чи не підтримки екологічної політики, екозаходів 
тощо. 
 
У ході підготовки даного аналітичного документа було проаналізовано та 
використано дані таких соціологічних досліджень: 
 

1) 2015 року, дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня 
2015 року. Було опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх 
регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької 
та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%1; 
 

2) 2016 року, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 травня 

2016 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх 

регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької 

                                                 
1 http://epl.org.ua/announces/stavlennya-naselennya-do-pytan-ekolohiyi/  

http://epl.org.ua/announces/stavlennya-naselennya-do-pytan-ekolohiyi/
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та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Еколого-правова частина опитування була здійснена на запит 

Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина»2; 

 
3) 2018 року, результати всеукраїнського дослідження «Думки і погляди 

населення України (Омнібус)», яке проводилося Київським міжнародним 

інститутом соціології у листопаді - грудні 2018 року. На замовлення 

Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» до 

Омнібусу було включено блок питань про ставлення до навколишнього 

середовища. Ці питання взято з опитувальника міжнародного проекту 

порівняльних досліджень Євробарометр (Спеціальний випуск). Польовий 

етап дослідження тривав з 30 листопада по 14 грудня 2018 року. Загалом 

в рамках дослідження було проведено 2034  інтерв’ю з респондентами, які 

проживають у 110 населених пунктах України; 

 
4) 2019 року, дослідження проекту Kantar TNS Online Track громадської 

думки  про екологічну свідомість. Опитування проводилось у квітні 2019 

року та репрезентує міське населення України, яке користується 

Інтернетом, у віці 18-55 років за статтю, віком, типом населеного пункту, 

регіоном (проникнення інтернету в цій групі – 84%). Обсяг вибірки 1000 

респондентів3; 

 

5) 2019 року, дані звіту «Ставлення громадян ЄС до довкілля» Спеціального 

Євробарометру 501. Дослідження було проведене Kantar у 28 країнах-

членах ЄС протягом 6-19 грудня 2019 року на замовлення Головного 

директорату з питань довкілля Європейської Комісії. Опитано 27, 498 

громадян ЄС4; 

 

6) 2020 року, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на 

замовлення громадської організації «Екологія – Право - Людина» з 31 

липня по 5 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та 

окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 

респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» 

за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле 

населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%; 

 

7) 2020 року, Світове дослідження цінностей 2020 в Україні, Український 

центр європейської політики. Польовий етап в Україні проводився з 21 

липня 2020 року до 17 серпня 2020 року компанією Info Sapiens та ГО 

«Центр «Соціальний моніторинг». Загальна вибірка опитування склала 

1289 інтерв’ю (максимальна похибка вибірки – 2,7%, з імовірністю 0.95 і 

без врахування дизайн-ефекту). Дана вибірка репрезентує доросле 

                                                 
2 https://bit.ly/2NV4R3z  
3 https://tns-ua.com/news/ekologichna-svidomist-ukrayintsiv  
4 https://bit.ly/2TsdIxE  

https://bit.ly/2NV4R3z
https://tns-ua.com/news/ekologichna-svidomist-ukrayintsiv
https://bit.ly/2TsdIxE
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населення України (віком 18 років і старше), включаючи громадян та 

мешканців країни, які проживають в населеному пункті щонайменше 2 

місяці. Вибірка репрезентує всю територію України, за винятком 

неконтрольованих українським урядом територіи ̆Донецької та Луганської 

областей та Автономної Республіки Крим5.  

Аналітичний документ містить рекомендації щодо державної політики для  
підвищення екологічної свідомості українців, розроблені на основі аналізу 
міжнародних практик, наукових та соціологічних, психологічних досліджень про 
екологічну свідомість та її вплив на поведінку людини по відношенню до 
довкілля. 
 

Вступ 
 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вплив людини на довкілля 
продовжує зростати, що призводить до хворіб, впливає на якість нашого життя, 
знижує продуктивність та стає додатковим тягарем для системи охорони 
здоров’я. Так, відомі екологічні ризики для здоров’я, яких можна уникнути, 
щороку спричиняють щонайменше 12,6 мільйона смертей у світі6. 
 
За даними Health Effects Institute, у 2019 році 42,900 смертей в Україні були 
зумовлені забрудненням атмосферного повітря дрібними твердими частинками 
(PM2.5) (див. рисунок 1)7. PM2.5 мають найбільший вплив на здоров’я людини з 
усіх забруднювачів повітря, а більшість з них вивільняється у результаті 
спалювання палива транспортними засобами, на електростанціях, у 
промисловості та домогосподарствах, та від спалювання біомаси. 
 
Рисунок 1. Кількість смертей, зумовлених забрудненням повітря PM2.5, 2019 
рік 

                                                 
5 https://bit.ly/3peXJ4S 
6 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325877/WHO-CED-PHE-DO-19.01-eng.pdf?ua=1  
7 https://www.stateofglobalair.org/data/#/health/map  

https://bit.ly/3peXJ4S
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325877/WHO-CED-PHE-DO-19.01-eng.pdf?ua=1
https://www.stateofglobalair.org/data/#/health/map
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Джерело: Health Effects Institute. 2020. State of Global Air 2020. Data source: Global 
Burden of Disease Study 2019. IHME, 2020, 
https://www.stateofglobalair.org/data/#/health/map 

Окрім того, більшість водних об’єктів в Україні за ступенем забруднення віднесені 
до забруднених і дуже забруднених8. А понад 54 % земельного фонду  України 
складають розорані землі9, що призводить до втрати об’єктів біорізноманіття та 
дисбалансу у екосистемах. Цей показник значно вищий, аніж у Польщі (35,3%), 
Франції (33,5%), Німеччині (33, 7 %), Швеції (6,3%) та інших країнах Європи10. 

У ЗМІ, інтернет-виданнях та інших публічних джерелах інформації такий стан 
довкілля часто пов’язують із низькою екологічною свідомістю українців. У даному 
аналітичному документі ми розглянемо що ж таке екологічна свідомість, які 
рівень і тип екологічної свідомості українців, як вона пов’язана із поведінкою 
людини по відношенню до довкілля, та які є способи підвищення рівня 
екологічної свідомості. 
 

Розділ 1. Екологічна свідомість: поняття, структура, типи 

Що таке екологічна свідомість та чи впливає вона на поведінку людини? 

Екологічну свідомість можна охарактеризувати через її структуру, яка включає 
когнітивний, афективний (емоційний), поведінковий (конативний) елементи. 
Основою когнітивного елементу є теоретичні (професійні, наукові) та практичні 
(отримані з буденного досвіду контакту з довкіллям) знання. Сукупність 

                                                 
8 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні 2018 року, 
https://mepr.gov.ua/news/35937.html  
9 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні 2018 року, 
https://mepr.gov.ua/news/35937.html 
10 Дані станом на 2016 рік, https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.ZS 

https://www.stateofglobalair.org/data/#/health/map
https://mepr.gov.ua/news/35937.html
https://mepr.gov.ua/news/35937.html
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.ZS
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теоретичних і практичних знань буде становити найвищий ступінь розвитку 
когнітивного компоненту, що впливатиме і на рівень екологічної свідомості 
загалом11. Емоційний елемент формують персональні, суб’єктивні оцінки 
індивіда, його власне бачення на систему «людина – довкілля». Поведінковий 
елемент включає готовність до індивідуальних дій та установки на підтримку (чи 
не підтримку) суспільних пропозицій. Індивідуальні дії (участь у екоорганізаціях 
тощо) будуть говорити про вищий рівень екологічної свідомості (див. таблицю 
1)12.  
 
Таблиця 1. Структура екологічної свідомості 

Структура екологічної свідомості 

Елементи 

Когнітивний Емоційний Поведінковий 

Знання (теоретичні та 
отримані з власного 
досвіду) 

Суб’єктивне ставлення 
людини до довкілля 
(емоції, оціночне 
ставлення) 

Готовність до дій: 
індивідуальних дій, до 
підтримки 
проекологічних 
пропозицій 

Підготовлено автором на основі наукового дослідження Шедловської Марії 
«Концептуалізація поняття "екологічна свідомість” у соціогуманітарних науках». 
Джерело: https://bit.ly/3jUXx6Q  

 
Таким чином, екологічна свідомість – це стан, а не процес. Вона складається із 
знань, емоцій, особистих уявлень та суджень, які визначають готовність людини 
до дій чи утримання від дій, які впливають на стан довкілля.  
 
Екологічну свідомість вимірюють рівнем. У тому як суб’єкт сприймає екологічну 
ситуацію, як оцінює чи усвідомлює соціальну та індивідуальну цінність природи, 
чи схильний до активних дій на її захист, які дії може здійснити, виявляється 
екологічна свідомість певного рівня13. Рівень екосвідомості, як і наповнення її 
елементів, може змінюватись протягом тривалості життя людини. Людина з 
низьким рівнем екологічної свідомості у своїй щоденній поведінці навряд чи буде 
брати до уваги наслідки своїх дій для довкілля. У той час як людина з високим 
рівнем екологічної свідомості схильна враховувати екологічні аспекти у виборі 
типу транспорту, упаковки товарів, способів економії світла та води тощо. Таким 
чином, рівень екологічної свідомості впливає на поведінку людини по 
відношенню до довкілля, а, отже, і на стан довкілля. 

Типи екологічної свідомості 

На практиці трапляються випадки, коли людина має певні знання про те, що є 
корисним для довкілля, а що ні, висловлює небайдуже ставлення до збереження 
лісів, тварин та інших елементів довкілля, однак продовжує вчиняти дії, які 
заподіюють шкоду довкіллю. Це пов’язано з тим, що поведінка людини 
зумовлюється різними чинниками, наприклад, потребами людини. І, маючи 
певний рівень екосвідомості, під впливом конкретних факторів і потреб, людина 

                                                 
11 Шедловська М. В. Концептуалізація поняття "екологічна свідомість” у соціогуманітарних науках / М. В. 
Шедловська // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. - 2011. - Вип. 5. - С. 196-204. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2011_5_25 
12 Там само.  
13 Кравченко С.М., Костицький М.В., Екологічна етика і психологія людини, Львів,1991, ст. 79. 

https://bit.ly/3jUXx6Q
file://///cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%253fZ21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шедловська%20М$
file://///cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%253fZ21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж28852:Соціол.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlnu_sociology_2011_5_25
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обирає діяти проекологічно чи ні. Одним з вагомих чинників, які впливають на 
екологічну свідомість людини та її подальшу поведінку, є суспільні цінності14, які 
оточують людину та в яких вона зростає15.  
 
На приклад, у часи СРСР державна політика була спрямована на швидкий 
розвиток промисловості та економіки з неконтрольованим використанням 
природних ресурсів, на досягнення запланованих показників. Негативний вплив 
на довкілля відбувався за мовчазної згоди або й за участі представників 
державної влади16. Це сформувало систему цінностей, що людина вправі 
використовувати скільки завгодно ресурсів, та здійснювати свою діяльність без 
оцінки впливу таких дій на довкілля. У людини формувались знання про те, що 
природні багатства незкінченні, людина всесильна по відношенню до природи, а 
економічний розвиток важливіший за довкілля. Це, відповідно, впливало на 
особисте ставлення людини до довкілля, яке ставало чимось другорядним, про 
вплив на яке не варто задумуватись, та на вибір дій по екстенсивному 
використанню природних ресурсів. За таких умов сформувався 
антропоцентричний тип екосвідомості – людина є вищою за довкілля та вправі 
брати від нього все, що їй потрібно, не задумуючись про наслідки для екосистем. 
 
Таким чином, цінності зумовлюють формування певного типу екосвідомості. І в 
залежності від того, в якій системі цінностей зростає і перебуває людина, 
формується відповідний тип екологічної свідомості.  
 
Так, залежно від концепції світогляду, екосвідомість може бути 
антропоцентричного, природоцентричного чи екоцентричного типу (див. 
таблицю 2). Антропоцентрична екосвідомість вбачає, що людина та її потреби є 
на першому місці, і людина є всесильною та вправі брати все максимально 
корисне від довкілля, у той час як природоцентричний тип ставить природу вище 
людини, а її потреби відходять на другий план і оцінюються з точки зору користі 
для довкілля. Екоцентричний тип являє собою збалансоване та гармонійне 
співвідношення між потребами, розвитком людини та довкіллям. 
 
Таблиця 2. Типи екологічної свідомості за концепцією світогляду 

Типи екологічної свідомості 

Цінності 

Вищою цінністю є людина, а 
довкілля є її власністю.  
 

Вищою цінністю є 
природа, а людина 
служить довкіллю. 

Вищою цінністю є 
гармонійний розвиток 
людини, а людство і 
природа є елементами 
єдиною системи. 

Співвідношення між людиною і довкіллям 

                                                 
14 Цінність - сукупність складених людських думок про значення в їхньому житті речей та явищ, 
зустрічаючих в природі і суспільстві ("соціальна установка"). 
виділяються чотири класи цінностей: 1) духовні (релігії, моралі, мистецтві), 2) соціальні (політичні, правові, 
моральні), 3) економічні та 4) матеріальні. Багато авторів, підходячи до класифікації цінностей, включають 
у неї поряд з цінностями також і об'єкти - носії цінностей. 
15 https://www.economics-sociology.eu/files/12_Maria.pdf  ст. 82 
16 http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/8_2016/33.pdf  

https://www.economics-sociology.eu/files/12_Maria.pdf
http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/8_2016/33.pdf
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Природа підпорядковується 
людині, яка є на вершині 
ієрархії світу. 
 

Довкілля є на вершині 
ієрархії світу, а людство 
їй підпорядковується. 

Відмова від ієрархічної 
будови світу. 

Мета взаємодії з довкіллям 

Людина використовує 
довкілля для задоволення 
своїх потреб та отримання 
користі. 
 

Діяльність людини 
оцінюється з точки зору 
користі для природи, а 
метою взаємодії є 
збереження 
первозданності, 
розмаїття довкілля. 

Людина взаємодіє з 
природою з метою 
задоволення потреб усієї 
природної спільноти; вплив 
на природу замінюється 
взаємодією з нею. 

Розвиток людства і довкілля 

Розвиток природи повинен 
підпорядковуватись розвитку 
людства. 
 

Розвиток довкілля є 
природним еволюційним 
процесом, якому має 
підпорядковуватись 
розвиток людства. 

Розвиток природи і людства 
– це процес взаємовигідної 
єдності. 

Підготовлено авторам на основі наукового дослідження Шедловської Марії 
«Означення та типи екологічної свідомості». Джерело: https://bit.ly/2HAJdn1 

  
Окрім того, в залежності від наявних знань, вмінь і навичок людини, які 
впливають на взаємозв’язок людини з природою, на сьогодні виділяють три 
основні типи екологічної свідомості - альтруїстичний, нейтральний та 
прагматичний (див. таблицю 3)17. Особи з альтруїстичним типом екосвідомості 
схильні діяти в інтересах довкілля та застосовувати наявні знання на практиці. 
Особи з нейтральним типом екосвідомості хоча і мають певні знання про охорону 
довкілля, однак не мають ні мотивації, ні бажання діяти в інтересах довкілля. 
Особи ж з прагматичним типом екосвідомості не залежно від наявних знань про 
охорону довкілля діють виключно у власних інтересах та з метою задоволення 
своїх потреб. 
 
Таблиця 3. Типи екосвідомості за знаннями, вміннями і навичками людини 

Типи екологічної свідомості 

Альтруїстичний 
(характер відносин суб’єкт-суб’єктний) 

Підвид Усвідомлено-діяльнісний Обмежено-діяльнісний 

Рівень знань 
та вмінь 

Достатній рівень знань, 
навичок та вмінь 

Відсутній достатній рівень 
знань 

Застосування 
знань, 
навичок, 
вмінь 

Активне застосування у 
повсякденному житті та 
професійній діяльності 

Діють в інтересах довкілля на 
основі власного досвіду. 

Особи, яким 
притаманний 
тип 

Представники НУО, 
екоактивісти, учасники, 
організатори екологічних 
акцій, заходів 

Мешканці сільських 
місцевостей 

Активний 
підтип 

Екологічна діяльність стає 
сенсом професійної 

Діють в інтересах довкілля в 
повсякденному житті. 

                                                 
17 Там же, ст. 99  

https://bit.ly/2HAJdn1
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діяльності та повсякденного 
життя 
 

Пасивний 
підтип 

Діяльність не як життєве 
кредо, а в залежності від 
обставин та конкретних подій 
(наприклад, реагування на 
порушення, стихійні лиха 
тощо) 

Діють в інтересах довкілля за 
певних умов, обставин, 
ситуацій. 

Нейтральний 
(характер відносин об’єкт-об’єктний) 

Підвид Усвідомлено-відсторонений 

Рівень знань 
та вмінь 

Достатній набір умінь та знань стосовно екологічної тематики. 

Застосування 
знань, 
навичок, 
вмінь 

Особа свідомо нічого не робить для захисту довкілля, маючи 
для цього можливості, але не маючи бажання чи мотивації до 
дій. 

Прагматичний  
(характер відносин об’єкт-суб’єктний) 

Підвид Усвідомлено-егоїстичний Обмежено-егоїстичний 

Рівень знань 
та вмінь 

Достатній рівень знань, 
навичок та вмінь. 

Не володіють знаннями та 
навичками 

Застосування 
знань, 
навичок, 
вмінь 

Не застосовують на практиці. Не застосовують на практиці 

Особи, яким 
притаманний 
тип 

Особи, які добре розуміють 
наслідки своїх дій, але 
невпинно продовжують 
наслідувати поведінку 
споживача, використовуючи 
природні можливості лише 
заради власної вигоди. 

Особи, які діють виключно у 
власних інтересах 

 Підготовлено авторам на основі наукового дослідження Шедловської Марії 
«Означення та типи екологічної свідомості». Джерело: https://bit.ly/2HAJdn1 

 
Кожній людині притаманний певний тип екологічної свідомості, який залежить від 
її світогляду, знань, навиків, особистого досвіду. Він впливає на її щоденну 
поведінку та на довкілля. Так, практично щодня людина постає перед вибором 
сортувати сміття чи викинути його у загальний бак, прийняти душ чи ванну, 
обрати товар у склі, чи у виді упаковки, яка не переробляється тощо.  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2HAJdn1
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Рівень та тип екологічної свідомості людини впливає на її поведінку по 
відношенню до довкілля, на вибір дій, які можуть заподіяти шкоду довкіллю, або 
тих, які мінімізують негативний екологічний вплив. Екологічна свідомість також 
проявляється в оцінці ризиків, подій, державної політики з точки зору її впливу на 
довкілля, у підтримці чи не підтримці такої політики, в дотриманні чи порушенні 
природоохоронних норм, виборі «зелених» товарів тощо. 
 
Отже, рівень екологічної свідомості та її тип мають важливе значення для 
збереження довкілля, дотримання природоохоронних норм. Окрім того, 
зростання рівня екологічної свідомості населення впливає на посилення 
екологічної політики урядами.18 Який же рівень екологічної свідомості українців? 
 

Розділ 2. Екологічна свідомість українців 
 
Аналізуючи структурні елементи та типи екологічної свідомості, можна зробити 
висновок, що екологічна свідомість, її рівень і тип прямо впливають на поведінку 
людини по відношення до довкілля, а отже і на стан довкілля. А що з 
екосвідомістю українців? 

Ставлення українців до довкілля 

За даними соціологічних досліджень 2015-2016 років, понад 76% респондентів 
вважають, що стан довкілля впливає на їхнє життя та здоров’я19. Найгострішими 
проблемами у сфері охорони довкілля у 2016 році українці визначили засмічення 
природи побутовими відходами (42%) і проблему забруднення атмосфери 
шкідливими викидами (39%)20.  

                                                 
18 Weng, Yungho & Hsu, Kuang-Chung & Liu, Bih Jane, 2019. "Increasing worldwide environmental 
consciousness and environmental policy adjustment," The Quarterly Review of Economics and Finance, 

Elsevier, vol. 71(C), pages 205-210. 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.6478&rep=rep1&type=pdf  
19 Дані 2015 року - https://bit.ly/34yYnSB , дані 2016 року - https://bit.ly/2NV4R3z  
20 Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру 
Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах 
України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка 

https://ideas.repec.org/a/eee/quaeco/v71y2019icp205-210.html
https://ideas.repec.org/a/eee/quaeco/v71y2019icp205-210.html
https://ideas.repec.org/s/eee/quaeco.html
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.6478&rep=rep1&type=pdf
https://bit.ly/34yYnSB
https://bit.ly/2NV4R3z
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За даними соціологічних опитувань 2018 та 2020 року, понад 88% громадян 
вважають важливим для себе захист навколишнього середовища, а зростання 
кількості відходів, забруднення повітря, водних ресурсів і надалі входять у топ 
найважливіших проблем охорони навколишнього середовища (див. рисунок 2). 
 
Рисунок 2. Важливі для населення екологічні проблеми. 

 
Графік підготовлено автором на основі даних соціологічних досліджень 2018 року, 
проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, та 2020 року, 
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною 
службою Центру Разумкова на замовлення ЕПЛ. Джерело: звіт про проведене 
соціологічне дослідження. 
 

Дослідження, проведені у 2019 році, вказують на те, що більшості українців 
притаманний екоцентричний тип екосвідомості21. Так, розглядаючи протилежні 
судження про взаємодію людини з природою, більшість опитаних віддали 
перевагу тим, які передбачають гармонійну взаємодію людини та довкілля (див. 
рисунок 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
вибірки не перевищує 2,3%. Еколого-правова частина опитування була здійснена на запит Міжнародної 
благодійної організації «Екологія-Право-Людина». https://bit.ly/2NV4R3z  
21 https://tns-ua.com/news/ekologichna-svidomist-ukrayintsiv  

51%

48%

51%

29%

39%

22%

29%

14%

23%

9%

55%

47.60%

38%

37%

32.20%

28.90%

26.30%

20.60%

18.30%

5.00%

Забруднення річок, озер та підземних вод

Зростання кількості відходів

Забруднення повітря

Зменшення, зникнення видів, оселищ, екосистем

С\г забруднення та деградація грунтів

Зміна клімату

Нестача питної води

Часті посухи та повені

Забруднення морів

Шумове забруднення

Які проблеми навколишнього середовища Ви вважаєте 
найважливішими?

2018 рік 2020 рік

https://bit.ly/2NV4R3z
https://tns-ua.com/news/ekologichna-svidomist-ukrayintsiv
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Рисунок 3. Ставлення українців до природи й екологічних проблем, 2019 

 
 ECS14.Нижче наведено судження про взаємини людини і природи. Оцініть, будь ласка, 
наскільки ваша думка збігається з кожним із суджень. При оцінці використовуйте шкалу 
від -3 до +3, де -3 означає, що ви повністю згодні з лівим судженням, а +3 – що ви повністю 
згодні з правим судженням. 0 означає, що ви наскільки згодні, настільки і не згодні з кожним 
із суджень. 

Джерело: Рисунок підготовлено Kantar TNS Online Track, дослідження громадської 
думки користувачів Інтернету щодо подій України, хвиля 4, квітень 2019 року, 
https://bit.ly/3jybHLh  

 
З іншого боку, дослідження цінностей українців 2020 року показують, що хоча для 
44,1% респондентів захист довкілля є пріоритетним у порівнянні із економічним 
зростанням, практично для такої ж кількості опитаних важливішим  є економічне 
зростання, навіть якщо це заподіє шкоду довкіллю. Більше того, у порівнянні із 
аналогічними дослідженнями 1996 року, станом на 2020 рік практично вдвічі 
зросла кількість українців, для яких важливіше саме економічне зростання (див. 
таблицю 4)22. Таким чином, відзначається негативна тенденція щодо зменшення 
цінності довкілля у порівнянні із економічними цінностями українців. 
 
Таблиця 4. Динаміка змін екологічних цінностей українців 

Яке з цих тверджень про екологію та економічне зростання вам ближче?  
 

 Україна, 
2020 

Україна, 
1996 

Пріоритетом має бути захист довкілля, навіть якщо 
це спричинить сповільнення економічного 
зростання і скорочення робочих місць. 
 

44,1%  

 

45%  

 

                                                 
22 Світове дослідження цінностей 2020 в Україні, https://bit.ly/3peXJ4S , сторінка 89. 

https://bit.ly/3jybHLh
https://bit.ly/3peXJ4S
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Економічне зростання і нові робочі місця повинні 
бути найважливішими, навіть якщо навколишнє 
середовище від цього постраждає. 
 

43,9%  

 

29%  

 

Інше  1,8%  

 

5%  

 

Важко відповісти  10,2%  

 

21%  

 
Таблиця підготовлена автором на основі Світового дослідження цінностей 2020 в 
Україні. Джерело: https://bit.ly/3peXJ4S  

 
 
Отже результати соціологічних досліджень за 2015-2020 роки вказують на те, що 
більшості українців притаманний екоцентричний тип екологічної свідомості, і що 
охорона та стан довкілля є важливими для більшості нашого населення. У той 
же час, відзначається динаміка збільшення кількості українців, для яких 
економічне зростання є пріоритетним у порівнянні із збереження довкілля. Та чи 
відповідає задеклароване ставлення до довкілля діям українців на практиці?  

Готовність українців діяти проекологічно 

Українці висловлюють свою готовність вчиняти дії, які попереджають заподіяння 
шкоди довкіллю чи зменшують її обсяги. Так, опитані протягом 2015-2016 років 
готові сортувати та утилізувати належним чином відходи, виключати світло і 
воду, електроприлади, коли вони не потрібні, використовувати товари у 
екологічній упаковці, відмовитись від дельфінаріїв, цирків, де використовують 
тварин та  ін. Водночас, найпопулярнішими заходами, які готові вживати українці 
є ті, що економлять використання електроенергії, води, опалення, що може бути 
зумовлено не стільки екологічними переконаннями, як бажанням зменшити 
витрати на житлово-комунальні послуги (див. таблицю 5). 
 

Таблиця 5. Готовність українців до проекологічних дій 

Що з наведеного нижче Ви особисто готові робити?  
Липень 
2015 

Травень 
2016 

1. Утеплювати будинок/квартиру 51,3 51,5 

2. Купувати енергоощадну техніку 45,5 46,9 

3.Вимикати світло/воду/електроприлади, коли вони не 
потрібні 

72,6 71,1 

4. Економити папір – 33,2 

https://bit.ly/3peXJ4S
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5. Відмовитися від використання поліетиленових пакетів 
та іншої пластикової упаковки та замінити її паперовою, 
скляною, текстильною, металевою 

– 31,4 

6. Надавати перевагу залізничному транспорту перед 
автомобільним 

15,3 13,5 

7. Надавати перевагу товарам із повторно використаної 
сировини 

– 14,8 

8. Не купувати рослини з Червоної книги України 
(первоцвіти) 

26,1 33,7 

9. Сортувати побутові відходи 41,3 44,9 

10. Утилізувати належним чином електронні відходи 29,4 29,6 

11. Відмовитися від відвідування дельфінаріїв/цирків, 
фотографування з тваринами, у місцях, де 
експлуатуються тварини 

11,7 15,7 

12. Брати участь у громадських роботах (прибирання 
парків, лісових смуг, водних об’єктів, висаджування дерев) 

32,1 33,9 

13. Використовувати екологічно безпечні засоби гігієни 
(мило, зубна паста, засоби для миття, прання, пластикова 
та поліетиленова упаковка, яка розкладається або 
переробляється) 

35,1 31,8 

14. Докладатися фінансово до вирішення певних 
екологічних проблем свого регіону 

– 5,6 

15. Інше 0,7 2,5 

16. Важко сказати 5,1 5,8 

Таблиця підготовлена Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 
соціологічною службою Центру Разумкова. Джерело: https://bit.ly/37oXXQA  

 
Хоча українці декларують свою готовність вчиняти дії для збереження довкілля, 
на практиці ця готовність не завжди переходить у реальні дії. Окрім того, значна 
частина українців продовжує вчиняти дії, які прямо шкодять довкіллю. Так, за 
даними 2016 року, 43,2% опитаних визнали, що спалюють суху рослинність, 
опале листя, побутове сміття біля свого будинку, на городі, на дачі. Більше того, 
у разі порушення екологічних прав, 30,7% опитуваних визнали, що не будуть 
звертатися до жодних органів влади чи громадських організацій для захисту 
порушених прав. І лише 1,6% з усіх опитаних у 2016 році були активними 

https://bit.ly/37oXXQA
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учасниками екологічного руху23.  У той же час, за останні роки зросла кількість 
українців, які є членами екологічних організацій (див. таблицю 6).  

Таблиця 6. Участь українців у екологічних організаціях 

Організації з охорони навколишнього середовища, екологічні організації 
та організації із захисту тварин  

 Не належите Неактивний член Є активним 
членом 

Україна 2020 90,5% 7,8% 1,7% 

Україна 2011 98,7% 1,1% 0,3% 
Таблиця підготовлена автором на основі Світового дослідження цінностей 2020 в 
Україні. Джерело: https://bit.ly/3peXJ4S  

 
За даними соцдосліджень 2018-2020 років, понад 70% респондентів здійснюють 
ті чи інші заходи для попередження заподіяння шкоди довкіллю чи зменшення 
такої шкоди. Так, опитувані сортували сміття, скоротили споживання енергії та 
води, купували місцеві продукти, віддавали перевагу товарам у екологічній 
упаковці та з екологічним маркуванням, намагалися рідше використовувати 
власне авто та обирали більш екологічні способи пересування. Водночас, у 
порівнянні із результатами опитування громадян на рівні ЄС, залучення українців 
до природоохоронних заходів є значно нижчою (див. Рисунок 4).  
 
Рисунок 4. Дії українців на захист довкілля 

                                                 
23 Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру 
Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах 
України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка 
вибірки не перевищує 2,3%. Еколого-правова частина опитування була здійснена на запит Міжнародної 
благодійної організації «Екологія-Право-Людина». https://bit.ly/2NV4R3z  

https://bit.ly/3peXJ4S
https://bit.ly/2NV4R3z
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Підготовлено автором на основі даних соціологічних досліджень 2018 року, 
проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, та 2020 року, 
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною 
службою Центру Разумкова на замовлення ЕПЛ, та на основі даних Спеціального 
Євробарометру 501 «Ставлення громадян ЄС до довкілля» за 2019 рік. Джерело: 
https://bit.ly/2TsdIxE 

 
Варто зазначити, що на вибір природоохоронних заходів впливало матеріальне 
становище опитаних. Так, вчиняти природоохоронні заходи більш схильні 
опитані із високим та середнім рівнем достатку. Окрім того, природоохоронні 
заходи є більш поширеними серед респондентів із середньою спеціальною та 
вищою освітою, аніж серед респондентів із неповною та повною середньою24.  
 
У той же час, за даними 2020 року, для 23% опитаних екомаркування не відіграє 
важливу роль у рішеннях щодо купівлі товарів, а 36,5% респондентів взагалі не 
звертають увагу на етикетки. 43,2% опитаних не скоротили використання 
одноразових пластикових пакетів25. 
 

                                                 
24 Дослідження 2020 року, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 
соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення ЕПЛ. Деталі дослідження – див. розділ 
«Методологія». 
25 Дослідження 2020 року, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 
соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення ЕПЛ. Деталі дослідження – див. розділ 
«Методологія». 
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https://bit.ly/2TsdIxE
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Екологічна свідомість українців досить контраверсійна. З одного боку українці 
вважають, що стан довкілля має вплив на їхнє життя і здоров’я, визнають 
наявність низки першочергових екологічних проблем, та висловлюють свою 
глибоку стурбованість щодо стану довкілля. З іншого ж боку – вчиняють мало 
дій для попередження заподіяння шкоди і збереження довкілля, або й вчиняють 
ті дії, які заподіюють шкоду довкіллю. І хоча за останні роки збільшилась 
кількість екоактивістів, їхня частка у суспільстві все ще не значна у порівнянні 
із збільшенням кількості українців, для яких пріоритетним є економічне 
зростання навіть ціною довкілля. Тобто ціннісне ставлення до довкілля, яке 
декларують на словах українці, здебільшого не корелюється із їхніми 
реальними діями та готовністю до дій по збереженню довкілля. Що ж впливає 
на формування екологічної свідомості українців? 
 

Розділ 3. Що впливає на формування екосвідомості? 
 
Екологічна свідомість людини формується під впливом на її структурні елементи 
– поведінковий, емоційний, когнітивний. На екологічну свідомість впливають 
культура, традиції, особисті потреби і досвід, цінності середовища, у якому 
зростає та перебуває людина тощо. Джерела впливу на екосвідомість можна 
розділити на внутрішні (самоосвіта, сімейне виховання, особистий досвід 
людини тощо) та зовнішні (вплив державних заходів, неурядових 
природоохоронних, релігійних організацій, ЗМІ, суспільні цінності тощо). 
 

Вплив особистого досвіду на формування елементів екологічної 

свідомості 

Кожна людина має особистий специфічний досвід контакту із довкіллям та 
екологічними проблемами. На основі цього досвіду формуються практичні 
знання людини, її особисте ставлення до довкілля та певна готовність до дій. До 
прикладу, людина, яка використовує воду з криниці, свердловини, річки може 
стикатися з тим, що погодні умови, промислове забруднення, використання річок 
для гідроелектростанцій тощо негативно впливають на рівень та якість питної 
води. Ситуації, за яких зникає вода в криниці, викликають економне ставлення 
до води,  підвищення особистої цінності водних ресурсів для людини. У той час 
як людина, яка живе у місцевості з централізованим водопостачанням, 
відкриваючи кран з водою, може не задумуватись звідки ця вода, чи впав рівень 
води у водних об’єктах через екстенсивне використання води, чи вистачить води 
на інші дні, тощо. Відтак рівень та характер знань, готовність економно 
використовувати воду, особисте ставлення до водних ресурсів, а отже і рівень 
екологічної свідомості, у цих людей будуть різні.  
 
Особливий вплив на формування екологічної свідомості має сімейне виховання, 
яке закладає певні цінності і патерни26 поведінки людини з раннього віку. Для 
формування екологічної свідомості та екоцінностей у сім’ях рекомендують 
привчати дітей до прибирання, сортування сміття, повторного використання 
речей і матеріалів, до вибору товарів у екологічній упаковці, планувати походи у 

                                                 
26 У психології патерн тлумачиться як стійке, контекстно-обумовлене автоматичне повторення людиною 
певних дій чи мисленнєвих процесів. Джерело: Тетяна Крайнікова, Споживчі патерни медіаповедінки: cуть 
і роль у культурі медіаспоживання, ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2014. No 3  
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парки, ліси для ознайомлення із дикою природою тощо, обирати книжки, фільми 
про охорону природи та ін27. Аналогічні заходи впливають і на самоосвіту людини 
та її особистий досвід, відповідно, і на екосвідомість.  

Вплив діяльності неурядових організацій на розвиток екологічної 

свідомості 

Неурядові природоохоронні організації відіграють важливу роль у підвищенні 
обізнаності населення про екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. 
Так, екоорганізації поширюють інформацію, розробляють онлайн-курси, 
посібники, буклети, відео-ролики, тренінги, конференції тощо на екологічну 
тематику. Таким чином, НУО вдається і підвищити обізнаність населення про 
екологічні проблеми та способи їхнього вирішення, і вплинути на збільшення 
кола людей, які зацікавлені питаннями охорони довкілля. Окрім того, своєю 
діяльністю неурядові організації так чи інакше створюють публічний запит на 
державні зміни, що має певний вплив на формування екологічної свідомості 
держслужбовців. Так, у ході лобіювання та відстоювання законодавчих змін 
екоактивісти ведуть безпосередню співпрацю із парламентарями і урядовцями 
та роз’яснюють необхідність впровадження таких змін.  
 
Окрім того, важливу роль у вихованні екологічної свідомості населення займає 
церква. Так, поширення священниками інформації про відмову від штучних квітів 
вплинуло на скорочення їхнього використання. Екологічна енцикліка Папи 
Франциска 2015 року закликає людей до відповідального ставлення до довкілля 
та активної участі кожного у охороні природи28. 

Вплив ЗМІ та соціальних мереж 

Засоби масової інформації відіграють важливу роль у піднятті суспільної 
зацікавленості до екологічних проблем, у поширенні інформації про екологічні 
проблеми, про екокатастрафи, їхні причини і наслідки, експертні думки щодо 
попередження таких наслідків в майбутньому тощо. ЗМІ здатні оперативно 
поширювати природоохоронну інформацію серед широких груп населення, 
формувати громадську думку і ставлення населення до певних екологічних 
проблем, явищ тощо29. 
Соціальні мережі дозволяють швидше поширювати екологічну інформацію, 
популяризувати екологічні тренди, збільшувати коло обізнаних та зацікавлених 
людей у вирішенні екологічних проблем30. 
 

Вплив держави на розвиток екологічної свідомості 

З одного боку, досвід кожної людини, який формує її знання про довкілля, 
готовність до дій, і особисте ставлення до природи, унікальний. Не можливо 
забезпечити для кожної людини однакові умови проживання та однаковий спосіб 
сприйняття тих чи інших явищ, які впливають на стан довкілля. Однак держава 

                                                 
27 http://wwfcentral.ca/2019/05/04/how-to-promote-environmental-awareness/  
28 http://caritas.ua/wp-content/uploads/2019/11/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_uk.pdf  
29 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text Розділ 8, неформальна екологічна освіта. 
30 https://medium.com/@percevalroger_16306/how-social-media-helps-increasing-environmental-awareness-
22daa21cbf8d  

http://wwfcentral.ca/2019/05/04/how-to-promote-environmental-awareness/
http://caritas.ua/wp-content/uploads/2019/11/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_uk.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text
https://medium.com/@percevalroger_16306/how-social-media-helps-increasing-environmental-awareness-22daa21cbf8d
https://medium.com/@percevalroger_16306/how-social-media-helps-increasing-environmental-awareness-22daa21cbf8d
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може створити умови для формування і розвитку рівня та типів екологічної 
свідомості та екологічних цінностей суспільства. Це можливо, зокрема, через такі 
заходи: 
 
1. Впровадження заходів освіти та просвіти. 

Ключове значення для формування екологічної свідомості та її 

когнітивного елементу має освіта та просвітні заходи. Так, дослідження, 

проведені ще у 90-х роках вказують на те, що рівень знань про довкілля та 

екологічні проблеми має значний вплив на поведінку людини. Так, за 

даними дослідження 1995 року в Індонезії, у менш освічених громадах 

вартість забруднення нижча, а інтенсивність забруднення значно вища у 

порівнянні із більш освіченими громадами. Дослідження, проведені в Китаї 

у 1997 році, вказують на те, що у освічених регіонах значно більше 

подається скарг про порушення екологічних прав, у той час як у менш 

освічених регіонах скарги про екологічні правопорушення практично 

відсутні31. Соціологічні дослідження 2020 року вказують на те, що більш 

схильними до здійснення природоохоронних заходів є українці із 

середньою спеціальною та вищою освітою, аніж із неповною та повною 

середньою32. 

Саме тому важливими є розробка, прийняття та впровадження 

загальнодержавної програми екологічної освіти у навчальні заклади усіх 

рівнів освіти; розробка та впровадження просвітніх заходів (тренінги, 

семінари, курси підвищення кваліфікації, роз’яснення важливості та 

способів впровадження тих чи інших екологічних рішень, обмежень, 

поширення екологічної інформації, заходи на рівні локальних громад 

тощо) для пересічних громадян, представників органів влади, 

зацікавлених сторін, вчителів, тренерів тощо. Виконавцями таких заходів 

можуть бути заклади освіти, неурядові організації, органи влади, ЗМІ, 

релігійні організації та ін. 

Інформування населення з метою підвищення обізнаності про стан 

довкілля та заоходи на його збереження повинні бути постійними 

(безперервними) та спрямованими на широке коло стейкхолдерів. Адже із 

розвитком суспільства, технологій, економіки, з’являються і нові ризики 

впливу антропогенної діяльності на довкілля, і нові можливості у 

попередженні заподіяння шкоди довкіллю. 

 

2. Прийняття правил поведінки, обмежень, заборон, встановлення 

відповідальності, дозвільних процедур. 

Законодавчі правила поведінки, обов’язки, обмеження, заборони, 

процедури, реальність настання відповідальності за екологічні 

правопорушення, встановлення податків, плати за використання 

природних ресурсів та за здійснені викиди, скиди тощо впливають на 

                                                 
31 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 1999, Empowering civil society 
to monitor the environment, page 7, 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/218411468777308696/pdf/multi-page.pdf  
32 Дослідження 2020 року, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 
соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення ЕПЛ. Деталі дослідження – див. розділ 
«Методологія». 

 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/218411468777308696/pdf/multi-page.pdf
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поведінку і  готовність людини до вчинення дій чи до утримання, зупинення 

тих, які заподіюють шкоду довкіллю. Ці заходи формують ціннісне 

ставлення до довкілля, підвищують обізнаність населення про вплив 

певних дій на довкілля, про важливість його збереження тощо, а отже і 

впливають на рівень екологічної свідомості. 

 

На приклад, заборони, правила поведінки та юридична відповідальність за 

їхнє порушення встановлюються державою з певною метою – зокрема, 

для збереження певних цінностей, вибудовування правил поведінки. 

Тобто якщо за забруднення довкілля встановлена відповідальність, то це 

означає, що довкілля має цінність для суспільства, а тому держава його 

охороняє. Встановлення кримінальної відповідальності за певні екологічні 

злочини33 свідчить про наявність суспільної небезпеки від заподіяння 

шкоди довкіллю. Відтак, заборони та відповідальність свідчать про те, що 

довкілля є важливим і цінним, що, відповідно буде впливати на 

формування ціннісного чи обачного ставлення людини до довкілля. 

Ситуація, за якої держава не здійснює ефективний контроль за 

дотриманням екологічного законодавства, і відповідальність за порушення 

реально не настає, впливає на формування у населення уявлення про те, 

що довкілля не в пріоритеті і не є цінним.  

 
3. Створення інфраструктури. 

Створення належної інфраструктури, інших можливостей для реалізації 

населенням своїх екологічних обов’язків безпосередньо впливають на 

готовність населення до вчинення реальних дій для збереження довкілля 

та зменшення особистого негативного впливу. Так, за даними дослідження 

2019 року, готовність людей сортувати сміття прямо залежить від 

наявності спеціальних контейнерів, налагодженої системи роботи 

комунальних служб, поінформованості про правильність сортування 

сміття тощо (див. рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Що потрібно українцям для сортування сміття 

                                                 
33 Поняття злочину включає в себе суспільну небезпеку. У протилежному випадку діяння не є злочином. 
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ECS9 Чи сортуєте ви сміття? 
ECS9 Що вам потрібно було б, аби почати сортувати сміття? Що вам потрібно, щоб 
продовжувати сортувати сміття? Чого вам зараз не вистачає? 
Джерело: Рисунок підготовлено Kantar TNS Online Track, дослідження громадської 
думки користувачів Інтернету щодо подій України, хвиля 4, квітень 2019 року, 
https://bit.ly/3jybHLh  

 
4. Врахування думки громадськості у процесі прийняття рішень.  

Забезпечення можливостей для участі громадськості у процесі прийняття 

рішень, що стосуються довкілля, дозволяє створити в громаді відчуття 

причетності до прийнятих рішень, поширити інформацію про екологічні 

рішення серед населення. Це, в свою чергу, впливає на підвищення рівня 

обізнаності населення про довкілля, і на їхню готовність виконувати 

екологічні рішення та брати активну участь в охороні довкілля. 

З аналізу перелічених вище заходів впливу на формування екологічної 
свідомості усього суспільства стає очевидним, що важливим гравцем у розвитку 
екологічної свідомості українців є держава. Якою є державна політика України у 
сфері екологічної свідомості? 
 

Розділ 4. Державна політика та екологічна свідомість 
 
Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю34. Стан довкілля 
безпосередньо впливає на життя і здоров’я людини35. Окрім того, порушення 
природоохоронних норм завдають економічних збитків. Так, за 2019 рік в Україні 
було зафіксовано 45175 екологічних правопорушень, чим було заподіяно шкоду 
у сумі 2 млрд 81 млн 842 тис. грн., а за 9 місяців 2020 року – 24669 
правопорушень, та заподіяно збитків у сумі 1 млрд 142 млн 943 тис 466 грн36. 

                                                 
34 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text  
35 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325877/WHO-CED-PHE-DO-19.01-eng.pdf?ua=1  
36 https://www.dei.gov.ua , розділ діяльність-звіти. 

https://bit.ly/3jybHLh
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325877/WHO-CED-PHE-DO-19.01-eng.pdf?ua=1
https://www.dei.gov.ua/
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Відтак держава повинна бути зацікавлена у збереженні довкілля як елементу, 
який безпосередньо впливає на стан життя і здоров’я, на добробут населення, 
на економіку і сталий розвиток держави, а, отже, і у розвитку екологічної 
свідомості населення. Що ж робить держава для формування екологічної 
свідомості українців? 

Дослідження стану екосвідомості українців 

Для визначення цілей і завдань екологічної політики у країнах ЄС проводять 
соціологічні дослідження, які дозволяють визначити актуальний рівень, тип 
екологічної свідомості населення, динаміку змін екологічних цінностей і 
публічного запиту щодо вирішення екологічних проблем. Так, у Розділі 2 цього 
документу наведені соціологічні дані з досліджень Євробарометру-501, які 
проводились на замовлення Європейської Комісії у 2019 році, і з врахуванням 
результатів яких були розроблені нові позиційні документи інституцій ЄС у 2020 
році37.  
 
В Україні на замовлення уряду такі загальнодержавні соціологічні дослідження 
не проводяться. Відтак, держслужбовці часто не володіють вихідними даними 
щодо екологічної свідомості, екологічних цінностей, рівня екологічної освіти 
українців, які повинні лягати у основу екологічної політики країни.  
 
У чинних законодавчих актах, що стосуються екологічної політики та освіти, 
містяться фрагментарні згадки про низький рівень екологічної свідомості 
українців та важливість її розвитку, формування нових екологічних цінностей 
українців. Розглянемо їх детальніше. 

Екологічна освіта 

Концепція екологічної освіти українців була прийнята у 2001 році та передбачала 
заходи формальної освіти через заклади освіти усіх рівнів, та неформальної – 
через ЗМІ, екологічні фестивалі, конкурси, лекції, діяльність театрів, кіно, об’єктів 
ПЗФ, релігійних установ тощо. Мета цих заходів – забезпечити неперервну 
екологічну освіту і виховання усіх верств населення від дитинства до глибокої 
старості, що мало б підвищити екологічну свідомість і культуру населення38. 
Однак, більшість заходів Концепції так і не були втілені на практиці. 
 
Поточна політика щодо екосвідомості базується на положеннях Закону України 
«Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 
період до 2030 року» від 28.02.2019 року39 (Стратегія екополітики). Згідно із цією 
Стратегією, недосконалість системи екологічної освіти та просвіти, низький 
рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг 
збалансованого (сталого) розвитку є одними з першопричин екологічних 
проблем України. Тому одним із завдань Стратегії екополітики є впровадження 
освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку, безперервної екологічної 
освіти та виховання, просвітницької діяльності з метою формування в суспільстві 
екологічних цінностей і підвищення його екологічної свідомості. 

                                                 
37https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/survey
ky/2257  
38 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text 
39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text  

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
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На сьогодні триває розробка Національного плану дій на виконання заходів 
Стратегії екополітики40. Проект цього плану передбачає формальні та 
неформальні заходи освіти: впровадження втілення наскрізної змістовної лінії 
освіти «Сталий розвиток та екологічна безпека», розробка методичних, 
дидактичних і навчальних матеріалів,  спрямованих на  формування культури 
екологічної поведінки, сталого споживання та екологічної етики, підвищення 
кваліфікації вчителів, проведення фестивалів, конференцій, виставок, підтримка 
екопросвітницької діяльності гуртків, НУО, ПЗФ та ін. Із заходів, які стосуються 
широкої громадськості, передбачені поширення доповідей про стан 
навколишнього середовища, про результати втілення екологічної політики, 
проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Також 
планується проведення досліджень та фокус-груп громадської думки з метою 
визначення ефективності екологічних політик та готовності населення до 
впроваджування реформ зі сталого споживання і виробництва41. 
 
Посилення екологічної підготовки учнів та студентів є одним із основних завдань 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року42. Однак 
у Плані заходів з реалізації цієї Стратегії відсутні заходи, які б безпосередньо 
стосувалися розвитку екологічної освіти43. Фрагментарні згадки про розвиток 
екологічної культури та виховання містяться у інших законодавчих актах про 
освіту. 

Екологічна просвіта 

Одним із заходів просвіти у країнах ЄС є роз’яснення причини прийняття певних 
екологічних норм, позиційних, стратегічних документів, та способів виконання 
їхніх заходів. До прикладу, у 2020 було затверджено Європейський зелений курс. 
На сайті інституцій ЄС міститься безліч інфографік, роз’яснень, буклетів з 
детальною і доступною для сприйняття для пересічних громадян (не експертів) 
інформацією про те, чому цей курс стосується кожного, чому важливо його 
впровадити, які способи впровадження44 (див. рисунок 6).  

Рисунок 6. Візуалізація Європейської Комісії про переваги Європейського 
зеленого курсу для пересічних громадян 

                                                 
40 https://mepr.gov.ua/news/35799.html  
41 https://mepr.gov.ua/news/35799.html  
42 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text  
43 https://www.kmu.gov.ua/npas/246688428  
44 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu_en  

https://mepr.gov.ua/news/35799.html
https://mepr.gov.ua/news/35799.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/246688428
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu_en
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Підготовлено на замовлення Європейської Комісії. Джерело: Сайт Європейської 
Комісії, https://bit.ly/35HZrnq  

На сайті Європейської Комісії, де оприлюднена стратегія «Від лану до столу» 
(«Farm to fork»)45, є деталізовані роз’яснення для фермерів про те, як впровадити 
нові технології, де брати на них кошти, як забезпечити добробут фермерських 
тварин і чому фермери від цього виграють та інше46. 

У порівнянні із роз’ясненнями у ЄС, на сайтах держорганів України практично 
відсутня деталізована інформація про причини прийняття певних 
природоохоронних норм та політик, про способи їхнього виконання, про те, як це 
стосується кожного.  

Згідно даних Міндовкілля, протягом 2016-2019 років було проведено 35 основних 
заходів (семінари, церемонії, конкурси, конференції, форуми, круглі столи) з 
метою розвитку екологічної освіти, екологічного виховання та підвищення 

                                                 
45 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en  
46 https://bit.ly/3pBYaX3  

https://bit.ly/35HZrnq
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://bit.ly/3pBYaX3
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екологічної свідомості47. Очевидно, що така кількість заходів на 4 роки не матиме 
значного впливу на підвищення обізнаності та екологічної свідомості населення. 

Водночас, на майбутнє планується продовження заходів просвіти серед широких 
верств населення. Так, у Стратегії екополітики та проекті плану дій на її 
виконання передбачено заходи щодо оприлюднення інформації про стан 
довкілля, поширення екологічної реклами, проведення тренінгів для громад з 
питань їхньої участі у стратегічній екологічній оцінці і оцінці впливу на довкілля.  

Впровадження дій, дотичних до формування екосвідомості 

На формування екологічної свідомості та екологічних цінностей населення 
впливають природоохоронні норми та заходи, які вживає держава для 
забезпечення їхнього виконання (екологічний контроль, відповідальність тощо), 
а також збір і поширення екологічних статистичних даних, які можна отримати 
через здійснення моніторингу. За допомогою заходів контролю і відповідальності 
держава може корегувати поведінку людини, та підвищувати обізнаність 
населення щодо дій, які є екологічно шкідливими, щодо способів виконання 
певних природоохоронних норм тощо. На сьогодні є значні недоліки механізмів 
екологічного контролю і юридичної відповідальності у цій сфері48. Також, в 
Україні відсутня відкрита база даних з актуальною інформацію про стан довкілля, 
а державний екологічний моніторинг здійснюється фрагментарно. Вирішення цих 
проблем тягнеться роками, і заплановано на майбутнє згідно із Стратегією 
екополітики49. Водночас, така ситуація впливає на формування неціннісного та 
байдужого ставлення населення до довкілля.  
 
Окрім того, державні органи виступають ініціаторами прийняття рішень, які 
вказують на пріоритетність розвитку економіки ціною довкілля. Так, згідно Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля», для того, щоб отримати спеціальний 
дозвіл на користування надрами та розпочати надрокористування, необхідно 
попередньо провести оцінку впливу на довкілля (ОВД) такої планованої 
діяльності. ОВД дозволить оцінити негативні впливи на довкілля діяльності з 
надрокористування, встановити екологічні умови для запобігання настання чи 
зменшення заподіяння шкоди довкіллю. Окрім того, за результатами ОВД може 
бути визначено, що така планована діяльність є недопустимою через значну 
потенційну шкоду для довкілля. Таким чином ОВД дозволяє попередити 
заподіяння шкоди довкіллю, та інтегрує питання довкілля, життя і здоров’я людей 
у розвиток економіки, тобто є інструментом забезпечення сталого розвитку 
держави. 23 вересня 2020 року КМУ затвердив новий Порядок проведення 
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами50. Порядок 
передбачає проведення аукціону і надання спеціальних дозволів без проведення 
процедури оцінки впливу на довкілля, а в контексті нафтогазоносних надр – 
проведення оцінки впливу на довкілля після видачі спеціального дозволу на 
користування надрам51. Це означає, що надрокористування буде відбуватись не 

                                                 
47 Дані, отримані від Мінприроди у відповідь на запит ЕПЛ, вх. № 394, від 13.08.2019 року. 
48 Детальніше про недоліки екоконтролю та відповідальності за екологічні правопорушення – див. на сайті 
ЕПЛ у розділі Екоаналітика, http://epl.org.ua/ekoanalityka/  
49 Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 16, ст.70, https://bit.ly/3pJz74o  
50  Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на 
користування надрами» від 23 вересня 2020 р. № 993», https://bit.ly/2IQ1BZJ  
51 Детальніше – див. http://epl.org.ua/announces/mistse-otsinky-vplyvu-na-dovkillya-u-nadrokorystuvanni/  

http://epl.org.ua/ekoanalityka/
https://bit.ly/3pJz74o
https://bit.ly/2IQ1BZJ
http://epl.org.ua/announces/mistse-otsinky-vplyvu-na-dovkillya-u-nadrokorystuvanni/
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залежно від того, якою буде шкода довкіллю, і що ризики заподіяння шкоди 
довкіллю будуть досліджуватись постфактум. Таке рішення вказує на те, що 
довкілля не є важливим для держави, і прямо впливає на формування 
антропоцентричного типу екосвідомості. Такі рішення держави можуть впливати 
на формування байдужого ставлення до довкілля населення, екстенсивного 
використання природних ресурсів  та\або на демотивування людей у дотриманні 
природоохоронних норм. 
 
Таким чином, розвиток екологічної свідомості населення є однією з цілей 
екологічної політики держави. Стратегія екополітики передбачає заходи із 
підвищення обізнаності населення, розвитку екологічної освіти. Водночас, в 
Україні не проводяться масштабні соціологічні дослідження на замовлення 
держави, які б дозволили визначити рівень і тип екологічної свідомості 
населення, їхнє зацікавлення у вирішенні екологічних проблем. Через це 
відсутні вихідні дані про стан та динаміку змін екосвідомості, які повинні 
лягати у основу формування державної екополітики.  Викликом екополітики є 
врахування питань довкілля у процесі прийняття рішень як рівноцінного, а не 
другорядного фактору, забезпечення безперервності освітніх і просвітніх 
заходів, їхнє поширення на широке коло осіб, включаючи представників органів 
влади. Важливо забезпечити детальне роз’яснення положень законодавства, 
нововведень, способів їхнього виконання, а також дотримання 
природоохоронних норм, збір і поширення актуальних даних про стан довкілля.  
 

Розділ 5. Рекомендації щодо підвищення рівня та еволюції 
екологічної свідомості українців у бік екоцентричного та 
альтруїстичного типу 
 
Аналізуючи стан екологічної свідомості населення та державну політику у цій 
сфері, можна виокремити такі проблеми: 

1) низький рівень поінформованості населення щодо екологічних питань; 

2) низька готовність населення до активних дій для охорони і захисту 

довкілля; 

3) відсутність безперервної екологічної освіти; 

4) формування неціннісного ставлення до довкілля; 

5) питання довкілля є другорядними у державній політиці, економічні питання 

є пріоритетними; 

6) закладення антропоцентричного типу екологічної свідомості у державній 

політиці; 

7) низький рівень інформування населення з боку органів влади про 

необхідність впровадження екологічних норм, їхнє значення, способи 

застосування тощо; 

8) заходи з підвищення екологічної свідомості є поодинокими та стосуються 

переважно учасників освітнього процесу та ін. 

Метою нової політики є підвищення екологічної свідомості населення усіх верств 
та категорій, формування екоцентричного, альтруїстичного типу екологічної 
свідомості через впровадження нижчеперелічених заходів.  
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Рішення, що мають безпосередній вплив на екосвідомість 

Законодавчі рішення: 
1. Освіта і просвіта. Розробка, прийняття, виконання нової концепції 

безперервної екологічної освіти та просвіти українців усіх верств та 

категорій з урахуванням актуальних освітніх можливостей, 

природоохоронних тенденцій, процесів євроінтеграції, Стратегії 

екополітики. Екологічна освіта і просвіта повинні бути безперервними. 

Освітні заходи повинні стосуватись усіх рівнів освіти. Просвіта повинна 

бути направлена на усі категорії населення, включаючи представників 

органів влади. 

Інституційні рішення: 
1. Соціологічні дослідження. Започаткування проведення періодичних 

масштабних соціологічних досліджень ставлення населення до питань 

довкілля, рівня екосвідомості на замовлення уряду. Такі дослідження 

рекомендується проводити кожні 3 роки52. Дані досліджень необхідно 

використовувати для відслідковування динаміки змін екосвідомості, оцінки 

результатів впровадження заходів щодо підвищення екосвідомості та 

оцінки впливу державної екологічної політики на екосвідомість, 

врахування результатів при формуванні нових заходів як щодо 

екосвідомості, так і екополітики загалом.  

 

2. Роз’яснення законодавства. Збільшення кількості роз’яснень про причини 

прийняття певного нормативно-правового акту, що стосується питань 

довкілля, про те, що він міняє для населення, про способи його виконання 

тощо доступною (не технічною) мовою. Таку інформацію необхідно 

розміщати на сайтах органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, поширювати за допомогою ЗМІ. Це дозволить підвищити 

обізнаність населення у сфері охорони довкілля та забезпечить краще 

дотримання природоохоронних норм і виконання рішень у сфері охорони 

довкілля. 

 

3. Визначення відповідальних осіб. Створення робочих місць, передбачення 

посадових обов’язків з питань екологічної освіти та просвіти у відділах, 

управління освіти, зв’язків з громадськістю органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

 

4. Курси з підвищення кваліфікації. Забезпечення проведення курсів з 

підвищення кваліфікації для представників органів влади з метою 

підвищення обізнаності щодо екологічних проблем, способів і причин 

необхідності їхнього вирішення, новел екологічного законодавства, 

євроінтеграційних екологічних процесів та ін. 

 

                                                 
52 На рівні ЄС соціологічні дослідження ставлення населення до довкілля на замовлення Європейської 
Комісії проводяться кожні 3 роки. Дослідження ставлення до конкретних питань (біорізноманіття, 
газовидобування тощо) проводяться щороку. https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm  

https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm
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5. Залучення НУО. Підтримка і залучення неурядових природоохоронних, 

релігійних організацій, засобів масової інформації, використання 

соцмереж для втілення заходів освіти і просвіти, поширення інформації 

щодо довкілля, способів зменшення особистого негативного впливу на 

довкілля тощо. 

 

Бюджетні рішення: 
1. Закладення коштів у державному бюджеті на розробку і виконання 

концепції екологічної освіти і просвіти, планів і програм, залучення 

інвестицій, іноземних коштів та проектів до проведення освітніх та 

просвітніх заходів для широкого кола осіб.  

Дотичні рішення, які впливають на формування екологічних цінностей і 

екологічної свідомості 

Законодавчі рішення 
1. Забезпечення дотримання природоохоронних норм. Реформування 

екологічного контролю для забезпечення його дієвості. Перегляд міри 

відповідальності за екологічні правопорушення, встановлення 

адміністративно-господарських санкцій для юридичних осіб за порушення 

природоохоронних норм. Ці заходи вплинуть на формування ціннісного 

ставлення до довкілля. 

2. Моніторинг стану довкілля. Реформування і впровадження системи 

моніторингу, створення відкритої бази даних з екологічною інформацією 

для збільшення обізнаності населення про екологічні проблеми, про стан 

довкілля. 

3. Впровадження євроінтеграційних екологічних змін. Забезпечення 

інтеграції екологічної політики у інші сфери суспільного життя.  

Інституційні рішення 
1. Інфраструктура. Створення інфраструктури для забезпечення 

виконання населенням природоохоронних норм (наприклад, сортування 

відходів, здачу на переробку відпрацьованої техніки тощо) та заходів 

(створення велодоріжок, фінансових стимулів для використання 

електричних транспортних засобів тощо). 

2. Запровадження концепції зеленого офісу у органах влади, перехід на 

використання переробленого паперу, екологічних канцтоварів, 

енергоефективних приладів тощо. 

3. Роздільне сортування. Забезпечення сортування відходів у органах 

державної влади, здачі відходів на переробку (папір тощо) чи безпечне 

зберігання, утилізацію використаних батарейок, ламп тощо. 

4. Запровадження електронного документообігу у діяльності органів 

влади. Використання у офіційному листуванні, на електронних документах 

органів влади екологічних дисклеймерів «Будь ласка, не друкуйте цей 

документ\лист\ Please do not print», «Будь ласка, здайте на переробку\ 

Please, recycle» тощо. 
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Бюджетні рішення 
1. Закладення коштів у державний, місцевий бюджети, залучення 

міжнародної фінансової допомоги, грантів, інвестицій, використання 

механізмів державно-приватного партнерства тощо для реформування 

системи управління у сфері охорони довкілля, для створення 

інфраструктури та інших необхідних умов для виконання і дотримання 

природоохоронних норм. 

Очікується, що нова політика дозволить забезпечити формування наскрізності 
екологічних питань та ціннісного ставлення до довкілля у різних сферах 
суспільного життя та державної політики, підвищить екологічну обізнаність і 
готовність різних категорій населення до активних дій на охорону довкілля та 
захист своїх екологічних прав, пришвидшить євроінтеграційний процес та 
імплементацію міжнародних норм з питань довкілля, сформує високий публічний 
запит на вирішення екологічних проблем, та призведе до покращення стану 
довкілля. Нова політика вплине на вирішення проблем, з якими стикається 
населення у щоденному житті, зокрема, на збереження і збільшення кількості 
зелених зон (парків, скверів тощо) у населених пунктах, на вирішення проблем 
поводження з відходами, на створення велодоріжок та якісного громадського 
транспорту, на покращення стану атмосферного повітря та водних ресурсів 
тощо. 
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