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 середині 80-х років ХХ ст. зростання енергетично-сировинних потреб в умовах 
споживацького відношення до природних багатств, псевдотехнократизму 
мислення та переважно екстенсивного характеру соціально-економічного 

розвитку тоталітарно-казарменного деформованого соціалізму надзвичайно загострило 
екологічний стан в Україні. У зв’язку з прорахунками у стратегії розміщення виробничих 
потужностей і трудових ресурсів різко загострилась демографічна ситуація в містах, зросли 
потреби у збільшенні орних угідь тощо. Однак реальної оцінки цим процесам дано не було, 
адже панувало соціалістично-споживацьке ставлення до природи. Будь-який інший підхід 
сприймався як вияв буржуазної ідеології. 

Не дивлячись на деякі заходи, що приймались, намагання вирішити екопроблеми 
старими методами вело до подальшого нагромадження протиріч, корені яких лежали у 
надрах командно-адміністративної системи, в адміністративному характері економіки, нера-
ціональній експлуатації природних ресурсів. Трагічним проявом історичної 
безперспективності псевдотехнократичної політики тоталітарного режиму стала аварія на 
Чорнобильській АЕС, яка істотно вплинула на стан природного довкілля України. 
Забруднення зазнала величезна територія. За даними відомого українського вченого, 
академіка О. Созинова, в результаті детального первісного обстеження у 13 областях були 
виявлені плями з щільністю забруднення цезієм – 137 понад 1 ki/км2, площа яких 
перевищила 3,5 млн га, з них понад 2,5 млн га – сільгоспугіддя. Радіонукліди поступово 
поширювались по території республіки. За уточненими даними, сильного радіоактивного 
забруднення в Україні зазнало 5 млн га земель, з яких 3,5 млн га – орних, 1,5 млн га – лісів. 
За радіоцезієм, що потрапив у природне середовище, потужність аварії перевищила у 300 
разів наслідки атомного бомбардування Хіросіми. В Україні цезієм було забруднено 4,6 млн 
га угідь, або 12 % сільськогосподарських площ. У цьому зв’язку найбільше постраждали 76 
районів 11 областей – Житомирської, Київської, Чернігівської, Рівненської, Волинської, 
Черкаської, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Сумської та Чернівецької. В 
зону забруднення потрапило понад 600 господарств, де на полях щільність радіоцезію 
більша, ніж 1 ki/км2, а чисельність населення – 25,7  %. 

Небезпечні наслідки Чорнобильської катастрофи виразно простежуються на прикладах 
більшості природних ресурсів України. Влітку 1986 р. понад 100 га соснового лісу на захід 
від ЧАЕС швидко загинули внаслідок нагромадження у кроні радіоактивного пилу й дрібних 
частинок реакторного палива, викинутого вибухом. Радіаційне забруднення вплинуло і на 
рослинний і тваринний світ. Найбільша в історії техногенна катастрофа стала причиною 
також значних соціально-медичних змін. Жерло зруйнованого четвертого блоку і 
“саркофаг”, який висить над ним, нині не лише символи найстрашнішої в історії людства 
техногенної аварії, а й знаки ще реально існуючої небезпеки. 

Непродумана господарська діяльність порушила динамічну рівновагу в біосфері й тим 
самим спричинила деградацію природних систем. Україна, як відомо, займала 2,7  % 
території колишнього СРСР і мала 18 % його населення. При цьому вона давала (за станом 
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на 1989 рік, коли союзна економіка ще не розвалилась) 30 % загальносоюзної продукції 
чорної металургії, 50 % – видобутку залізної руди, 25 % – вугілля, 19 % – виробництва 
мінеральних добрив. Як бачимо, промислове навантаження на природне довкілля України 
було несумісне з її територією. Україна в Радянському Союзі виконувала роль регіону, де 
розташовувалась важка індустрія та видобувна промисловість, які в СРСР були надзвичайно 
антиекологічними. Подібний антропогенний пресинг призвів до забруднення та руйнування 
довкілля. На Україну припадала четверта частина загальносоюзного забруднення. Середня 
його цифра перевищувала його показники по СРСР у 15 разів, а у деяких регіонах (Кривбас, 
Донбас, Дніпродзержинськ) – у сотні разів. При цьому гострота екосередовища поглиблена 
екологічними катастрофами локального характеру на Дністрі, у Чернівцях, у 
Дніпродзержинську та особливо глобальною катастрофою у Чорнобилі. Основною причиною 
екологічних труднощів був антропогенний вплив на природу, споживацько-утилітарне 
ставлення до неї. 

Створення умов для існування екологічно безпечного суспільства, формування 
духовних та матеріальних підвалин гармонійних взаємин “людина-природа”, перехід до 
гармонійного і збалансованого розвитку, становлення принципово нового типу людської осо-
бистості – все це, відповідно до реалій “доби виживання”, передбачає організацію і дію 
природного екоруху, залучення до нього все більшої частини населення, його об’єднання на 
основі екологічної ідеї. Такий підхід не лише співзвучний з попереднім еколого-історичним 
розвитком, а й відповідає світовим тенденціям екологічних рухів. На жаль, українське 
суспільство тривалий час було виключене із загальносвітового екологічно-історичного 
процесу. До цього додамо і той пресинг на довкілля України, який тривав протягом останніх 
200 років російського самодержавства та радянської історії. Тому становлення Української 
незалежної держави як властиво екологічно зорієнтованої є одним із шляхів виходу з її 
ірреального світу, який зумовив глибину і жорстокість екологічної кризи в нашій країні. 
Тобто, у другій половині 1980-х років на долю українців-патріотів випала важка, велика і 
відповідальна роль – відновити екологічний рух в Україні, орієнтуючись на перетворення 
екологічної ідеї в інтегруючий націєтворчий чинник, у консолідуючий фактор розвитку 
українського суспільства. Адже національне відродження повинно спиратись на реєстрацію 
одвічного екологічно-естетичного довкілля людини, без якого не мислимі духовність, 
здоров’я, майбутнє як окремої людини, так і нації в цілому. До того ж у XXI столітті 
державний розвиток визначатиметься значною мірою його екологічною складовою. Бо нині 
людство живе в контексті зміни парадигми розвитку, коли чільну роль економічної складової 
у цій парадигмі складає екологічна. Отже, у другій половині 80-х років минулого століття, з 
початком “перебудови”, на нашу думку, екологічна ситуація суттєво змінилась, особливо 
відчутним в Україні це стало після Чорнобиля. З’явились екологічні групи, несанкціоновані 
державою, а згодом екологічний рух набуває всеукраїнського і організованого характеру. 
При цьому не можна не сказати, що державні органи не намагались вживати деякі заходи по 
охороні навколишнього природного середовища. Однак їх реалізація, як правило, не була 
підкріплена реальними економічними важелями та державною волею впровадження 
екополітики. 

В Україні екологічні об’єднання, рухи, партії “зелених” виникають лише у другій 
половині 1980-х pp., тоді як у країнах Західної Європи та США – у 1960–1970-х pp., та й то 
це було реакцією на аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Якщо розвинуті 
індустріальні країни зіткнулися з проблемами екології, досягнувши високого рівня 
добробуту населення, то в колишньому СРСР економіка почала викликати серйозні 
екологічні проблеми на стадії, коли якість життя основної маси населення була 
незадовільною, точніше, на рівні задоволення мінімальних фізіологічних потреб. Ряд авторів 
вказували на зв’язок між специфікою соціально-екологічного ладу колишнього СРСР з 
пануванням державної власності на засоби виробництва і основні (в тому числі природні) 
ресурси та відчуженням основної маси трудящих від участі у прийнятті рішень, в тому числі 
тих, що стосувалися навколишнього природного середовища та більш критичного його стану 
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[1, с. 164]. У цілому своєрідність ситуації в колишньому СРСР була в тому, що “криза 
адміністративно-командної системи наклалася на глобальні екологічні конфлікти” [2, с. 120]. 
В результаті у 1988 р. 16  % території колишнього СРСР стали зоною екологічної біди, 18 % 
населення (50 млн чол.) жило в містах, де забруднення повітря перевищувало санітарні 
норми в 10 разів, за середньою тривалістю життя країна займала 45 місце в світі (у 1989 р. – 
вже 52), за дитячою смертністю – 52 місце, на охорону природного середовища виділялось 
лише 1,33 % валового національного продукту і 1,28 % капіталовкладень [3, с. 120]. 

Серйозним фактором, як зазначалось вище, погіршення екологічної ситуації в 
колишньому СРСР, як і в Україні, були і наслідки ряду технологічно неефективних та 
екологічно небезпечних проектів, а також великих техногенних аварій, особливо на 
Чорнобильській АЕС. Аварія на ЧАЕС поставила на грань екологічної катастрофи 
густонаселені райони України, викликала складний комплекс не лише медикобіологічних та 
екологічних, але й економічних, соціальних та морально-етичних проблем. 

В основі виникнення неформальних екологічних громадських організацій лежали як 
об’єктивні (стан природного середовища, стурбованість ним), так і суб’єктивні причини. 
Особливістю виникнення екологічних організацій у колишньому СРСР було переважання 
суб’єктивних причин над об’єктивними, тобто інтерес, спрямований на екологію, якість 
природного середовища був вужчим, ніж суб’єктивні мотиви, тобто інтереси, спрямовані на 
демократизацію суспільства, досягнення національної незалежності чи реалізацію певних 
особистих інтересів членів організацій, їх амбіцій. Часто діяльність у цих організаціях, що на 
початку “перебудови” були політизованими, ставала як би “трампліном” для подальшої полі-
тичної кар’єри. Екологічні організації, на жаль, у цьому випадку не були винятком. Зокрема, 
деякі активісти екологічних об’єднань, використали ці структури для створення собі певного 
політичного іміджу, інтегруючись у “перспективніші” політичні організації або офіційні 
структури.  

Переважання суб’єктивних причин появи екологічних об’єднань у колишньому СРСР 
зумовлювалось синтетичністю екологічної проблеми і посилювалось певними уявленнями 
людей про причини та її загострення. Критика “реального соціалізму”, що почалась з 
“перебудовними” процесами, сприяла утвердженню переконання, що причини загострення 
екологічної ситуації слід шукати у функціонуванні тоталітарної системи, а для колишніх 
республік СРСР – також у перебуванні їх у складі СРСР та колонізаторській політиці щодо 
них центру. Відповідно, розв’язання екологічної проблеми бачилось лише через 
демократизацію суспільства, а в Україні та колишніх республіках – через досягнення 
суверенітету. 

Таке розуміння екологічної ситуації та шляхів її розв’язання зумовило тісніший 
взаємозв’язок та співпрацю екологічних організацій та рухів із загальнодемократичними та 
національними рухами. Діяльність останніх можна розглядати як каталізатор виникнення 
екологічних об’єднань. Такий взаємозв’язок, з одного боку, сприяв політизації “зелених”: 
вони отримували підтримку при проведенні екологічних акцій, завдяки цьому змогли взяти 
участь у виборах і вийти на парламентський рівень діяльності. З іншого боку, в ряді регіонів 
екологічні проблеми стали поштовхом до виникнення масових національних рухів. За 
підрахунками акад. А. Яблокова, у 1988 р. вийшли на демонстрації, взяли участь у мітингах з 
екологічних мотивів не менше людей, ніж у акціях з національних питань [4, с. 38]. 
Проблеми екології займали важливе місце в діяльності національних і 
загальнодемократичних рухів, їх програмні документи обов’язково відображали бачення та 
шляхи вирішення екологічних проблем республіки чи регіону [5]. В свою чергу діяльність 
екологічних організацій була тісно пов’язана з боротьбою за національну незалежність і 
демократію (наприклад, в ієрархії програмних пріоритетів “зелених” України досягнення 
національної незалежності займало друге місце) [6]. 

Суб’єктивною причиною виникнення неформальних екологічних організацій та рухів в 
Україні була аварія на ЧАЕС, наслідком якої стало радіонуклідне забруднення великих 
територій країни і, відповідно, різке погіршення умов, якості життя та здоров’я значної кіль-
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кості населення. Важливим наслідком цієї катастрофи слід вважати і “незворотні зміни у 
поглядах громадськості та наукового загалу на безпечність атомної енергетики, осмислення 
масштабів загрози, що вона несе” [7, с. 86]. Вони не лише ініціювали антиядерний 
екологічний рух у районах розміщення інших АЕС і будівництва нових, але й стали 
яскравою ілюстрацією небезпеки панування технократизму у суспільному житті, поштовхом 
до переосмислення поглядів на місце людини в екосистемі. 

Формуванню і підтримуванню занепокоєння екологічною ситуацією в період 
виникнення екологічних організацій сприяв і потік публікацій на екологічні теми в 
“перебудовній” пресі. Критичний стан природного середовища в цих публікаціях 
розглядався як наслідок діяльності відомств та міністерств колишнього СРСР (особливо 
Мінводгоспу), і в радянських людей, вихованих на міфі, що “дим з соціалістичної труби не 
забруднює атмосфери”, ця інформація ставила під сумнів ефективність державно-політичної 
системи колишнього СРСР. Остання обставина ще більше посилювала питому вагу 
суб’єктивних причин в екологічних об’єднаннях. 

Позитивний вплив на розвиток екологічного руху мали певні традиції і досвід у 
природоохоронній громадській діяльності, зокрема, руху студентських дружин з охорони 
природи (ДОП). Діяльність цих організацій дехто з дослідників екологічного руху визначає 
як перший етап у його розвитку [8, с. 164]. 

Посиленню розвитку екологічного руху сприяли стихійні природоохоронні акції, що 
були спонтанною реакцією на різке погіршення стану природного середовища. Створення 
нових екологічних організацій було спрямоване на вирішення конкретних проблем, що 
торкалися жителів певного міста чи району. Безпосереднім поштовхом до виникнення таких 
ініціатив та груп були авіаційні викиди токсичних речовин в атмосферу, технологічні аварії 
(наприклад, об’єднання “Екологічна ініціатива” (1988 р.) в м. Дніпродзержинську, де через 
безконтрольний розвиток металургійної промисловості стан забруднення атмосфери 
загрожував здоров’ю людей), будівництво промислових об’єктів, введення яких в 
експлуатацію потенційно погіршить екологічну ситуацію в місті чи цілому регіоні (“Комітет 
з екології” в Кременчузі (1988 р.), “Екологія і світ” в Сімферополі, ініціативна група 
противників будівництва АЕС в районі Феодосії (1988 р.); секція “Товариства Лева” (Львів) 
боролася проти забруднення Дністра та загрози загибелі карпатських лісів). В Україні, де 
появу екологічних організацій стимулювали ще й наслідки Чорнобильської катастрофи, в 
1986–1987 pp. виникли і стали відомими нетрадиційні об’єднання “Небайдужі”, “Спадщина”, 
“Ноосфера”, “Зелене милосердя” (Київ), “Екологія” (Черкаси), “Ноосфера” (Тернопіль), “За 
екологічну перебудову” (Запоріжжя) та ін. [9, с. 263]. Практично в кожному місті країни 
функціонувала ініціативна група чи екологічна організація, у центрі уваги яких стала 
конкретна проблема, що торкалася життєво важливих інтересів їх жителів (проблема 
будівництва АЕС, заводу БВК, забруднення рік, загибель лісів та ін.). Учасники цих 
ініціативних груп та екологічних організацій намагались самостійно ставити і реалізовувати 
конкретні цілі по охороні навколишнього природного середовища. Суб’єктами такої 
ініціативи могла бути як група жителів міста чи району, яких забруднення навколишнього 
середовища торкалося безпосередньо, або група, яка усвідомила потребу збереження певного 
природного об’єкта. 

Крім організацій чисто природоохоронної спрямованості, з’явились і групи ширшої 
орієнтації, метою яких була екологія людини і культури. До них можна віднести групи “За 
чистий Маріуполь”, “Товариство Лева” у Львові та ін. 

На відміну від традиційних природоохоронних організацій – Всесоюзного товариства 
охорони природи та його республіканських відділень, руху студентських дружин з охорони 
природи (ДОП) – нові екологічні організації займали опозиційне становище, а в їх діяльності 
переважали форми протесту. Основними формами діяльності традиційних 
природоохоронних організацій була боротьба з браконьєрством і просвітницька робота, але 
їх інтегрованість у бюрократичну систему управління зводила ефективність навіть цих форм 
діяльності практично до нуля. Наприклад, у Донецькій області в середині 1980-х pp. кожен 
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третій – член Українського товариства охорони природи. Лише в обласному центрі було 670 
первинних організацій, які об’єднували 365 тис. чол. Але, як підкреслював О. Шовкуненко, 
збираються внески, пишуться постанови, протоколи, справки і звіти, утримується апарат, 
його робітники отримують премії, їм видають матеріальну допомогу, а природа не може до-
чекатися допомоги. Більше того, ті, хто безпосередньо наносить їм шкоду, досить часто самі 
є членами Товариства охорони природи й акуратно платять внески [10]. 

Невдоволення постійним зростанням управлінського апарату, неефективність 
природоохоронної роботи і привели до створення та політизації різних екологічних 
об’єднань, асоціацій і союзів, а згодом – і масового екологічного руху. Так, у серпні 1987 р. 
колишніми активістами ДОП був заснований Соціально-екологічний союз (СЕС), молодіжна 
організація, до складу якої увійшли 140 груп з 89 міст [11, с. 117]. В Україні аналогічна 
структура почала формуватися у грудні 1987 p., коли при сприянні Українського 
республіканського комітету захисту миру було створено екологічну асоціацію “Зелений 
світ”. Основна мета асоціації – у залученні широких верств громадськості до вирішення 
екологічних проблем шляхом ідей виживання “демократії і гуманізму” та “забезпечення 
громадянам УРСР права на здорове середовище проживання, яке є одним з невід’ємних прав 
людини” [12]. Асоціація взяла на себе функції координації діяльності екологічних 
організацій України та окремих груп. З часом асоціація перетворилась у досить авторитетний 
масовий рух, в 1990 р. вже об’єднувала понад 300 самодіяльних екологічних організацій 
України [13]. 

Поряд з нетрадиційними екологічними об’єднаннями, які створювались з ініціативи 
громадськості, з’являються й інші різновиди нових екологічних об’єднань: асоціації, які 
об’єднали письменників і публіцистів. Наприклад, у 1987 р. при Комітеті захисту миру була 
заснована асоціація “Экология и мир”, завдання якої – в “громадській експертизі проектів 
природокористування, насамперед господарських” [14]. Це також об’єднання, які 
претендували на статус союзних – Екологічний союз СРСР, “Зеленое движение”, створене 
рід егідою ЦК ВЛКСМ і Держпрому СРСР, рух “Спасем мир и природу” та ін. Вони 
об’єднували відомих вчених-біологів, медиків, екологів і ставили за мету надати допомогу і 
сприяти урядовим структурам в оздоровленні навколишнього середовища. За підрахунками 
С. Фомічова, на кінець 1990 р. таких об’єднань було понад 25 [15, с. 239]. Однак 
всесоюзними ці організації не були тому, що жодна з них не поширювала свою діяльність на 
всю країну. Подібні організації створились і в Україні. Так, у 1990 р. було утворено 
Екологічну консультативну Раду (ЕКОРАДУ) при президії Українського товариства охорони 
природи (УТОП), де був об’єднаний науковий потенціал [16, с. 36]. 

З часом діяльність екологічних організацій, рухів зумовила розробку також політичних 
програм, які виходили за межі лише екологічної проблематики. Висунення “зеленими” 
політичних вимог, їх активна участь у суспільно-політичному житті та їх значна політизація 
привели до створення партії “зелених”. Так, у березні 1990 р. в Москві на з’їзді руху було 
проголошено про утворення Партії Зелених СРСР, але хоча в роботі з’їзду взяли участь 
делегати від “зелених” України, Білорусії, Казахстану, всесоюзною вона не стала [17, с. 94–95]. 

У вересні 1990 р. на основі екологічної асоціації “Зелений світ” сформувалась Партія 
Зелених України (ПЗУ). Мета створення партії згідно з програмою ПЗУ, – “вирішувати 
екологічні й загальнодемократичні проблеми політичними методами”, а “провідна форма 
діяльності ПЗУ – участь у виборах до органів народовладдя усіх рівнів і робота в них” [18]. 
Як відзначав на установчому з’їзді ПЗУ їх лідер Ю. Щербак, “партія породжена Чорнобилем 
– цим провісником глобальної екологічної катастрофи, але вона народжена не страхом, а 
мужньою рішучістю боротися з атомною смертю” [19, с. 45]. Незважаючи на створення ПЗУ, 
асоціація “Зелений світ” продовжувала функціонувати паралельно, орієнтувалася на 
вирішення екологічних проблем через вплив на громадську думку, через формування 
екологічної культури населення. Таким чином, виникнувши як рух на захист природи, 
“зелені” перетворилися в партію, що вимагала зміни соціально-економічної та політичної 
системи, хоча проблеми екології й залишались пріоритетними. 
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Екологічні рухи, партії “зелених” на Заході є достатньо вивченими й розглядаються як 
складова частина нових соціальних або альтернативних рухів. Цим терміном часто 
підкреслюється їх відмінність від традиційних суспільних рухів – робітничих та національ-
но-визвольних. Вона полягає в тому, що основою їх створення стали проблеми не політичні, 
а екосоціальні, постматеріальні, культурні. Відповідно, їх діяльність спрямована в головному 
не на задоволення політичної влади, перетворення держави, а на зміну в системі вартостей, 
свідомості людей. Останні вважаються головною передумовою змін у суспільстві (в тому 
числі політичних), хоча, як відзначив німецький дослідник історії екологічних рухів 
Х. Г. Міттермюллер, мова йде лише про часткові, а не принципові, антисистемні зміни [20, 
с. 48]. 

Екологічний рух в Україні, в інших посткомуністичних країнах, незважаючи на спільні 
об’єктивні фактори розвитку, включаючи загрозу екологічної кризи чи катастрофи, спільні 
основні завдання v напрямку збереження та відновлення природного середовища, суттєво 
відрізняється від екологічних рухів на Заході. Ці відмінності зумовлені, головним чином, 
різним соціально-екологічним середовищем, в якому він сформувався та нині функціонує. 
Екорух в Україні характеризується нестабільністю, змінністю внаслідок перехідного та 
кризового стану суспільства. На противагу цьому, на Заході залишались незмінними 
протягом значного часу приватна власність, ринкова економіка, легітимність (всенародна 
підтримка та визнання) інститутів влади, розвинуте громадянське суспільство. Розвиток 
екологічного руху в Україні проходив в умовах незавершеності глибоких системних 
суспільних трансформацій та відсутності усталеної системи партій та громадських 
організацій. На нього більший вплив мали соціально-економічні та політичні проблеми, він 
менше пов’язаний зі змінами в суспільній свідомості. Разом з політичними та національними 
рухами екорухівці боролись за демократичне перетворення, політичну незалежність 
колишніх республік СРСР, тобто за те, що для Заходу є вже пройденим історичним етапом. 
Ці особливості контексту, в якому функціонує екологічний рух України, не дають підстав 
типологічно віднести його до класичних соціальних рухів. За твердженням А.Турена, нові 
соціальні рухи є атрибутом стабільного, демократичного та багатого суспільства [21, с. 34, 
40, 42]. Екологічний рух в Україні, як і в інших посткомуністичних країнах, окрім основної 
мети – захисту довкілля, повинен боротися за те, щоб суспільству були властиві ці атрибути, 
як неодмінна умова його існування та досягнення основної мети. Саме тому екологічний рух 
з самого початку був історично “приречений” на діяльність по досягненню і суто політичних 
цілей. Крім того, хоч інтерес, спрямований на збереження довкілля, своєю суттю не є 
політичним, спосіб його реалізації в умовах нерозвинутого громадянського суспільства лише 
через прийняття політичних та економічних рішень на відповідних рівнях власної ієрархії 
об’єктивно зумовлює політизацію вимог та діяльності “зелених” України. Екологічна 
проблема, ставши політико-історичною, а згодом усвідомленою еколого-економічною 
реальністю, швидше привертала увагу громадськості та влади. Загалом політизація та 
розвиток екологічних об’єднань були зумовлені політизацією суспільного життя країни. Все 
це дає підстави розглядати екологічні об’єднання, екологічний рух України на 
досліджуваному етапі її розвитку як різновид суспільно-політичних організацій у суспільно-
економічному житті країни, тобто як такі, що за своєю суттю, орієнтацією та діяльністю 
мають переважно політичний, соціально-економічний зміст. Разом з тим їм властиві й деякі 
ознаки соціальних рухів, які не є домінуючими, але можуть стати такими при сприятливих 
зовнішніх умовах, тобто за умов успішних політичних і особливо економічних реформ в 
Україні. 

Дослідження показало, що у структурі екологічного руху України, яка склалася в 
результаті організаційного розвитку екологічних організацій, клубів, ініціатив тощо, можна 
виділити певні організаційні форми, які тісно взаємопов’язані, співпрацюють або коорди-
нують свою діяльність: 

− Партія Зелених України, основна діяльність якої спрямована на поточний момент у 
сфері екології; 
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− екологічний рух (асоціація “Зелений світ”), який об’єднує і координує зусилля 
екологічних організацій та громадян у розв’язанні екологічних проблем через вплив на 
громадську думку, свідомість людей; 

− суспільні об’єднання, групи, ініціативи, діяльність яких спрямована на вирішення 
локальних, конкретних природоохоронних проблем; 

− екологічні секції суспільно-політичних рухів, об’єднань, партій; 
− неурядові, незалежні екологічні організації та фонди, діяльність яких спрямована на 

підготовку та розробку екологічних програм і координацію зусиль вчених у цій сфері. 
Для екологічних об’єднань була характерна та ж нечіткість організаційної ідентифікації 

та функціонування, що й для інших різновидів суспільно-політичних об’єднань. Тому 
більшість з них через звуження соціальної бази та зменшення чисельності своїх членів діють 
реально як групи за інтересами. 

Відповідно до домінуючих програмних цілей та напрямів діяльності серед 
різноманітних об’єднань “зелених” можна виділити: 

– культурно-екологічні або екокультурні об’єднання, які поєднують природоохоронну 
діяльність з роботою по збереженню культурного середовища в Україні (“Ноосфера” в Києві, 
“Товариство Лева” у Львові тощо); 

– соціально-екологічні об’єднання, основною метою яких є соціальний захист людей, 
що постраждали внаслідок екологічних катастроф, або проживання в районах екологічної 
біди (спілка “Чорнобиля”, “Діти Чорнобиля”, спілка “Врятування”, “Мама-86” тощо); 

– політико-економічні об’єднання, які проектують вирішувати проблеми забруднення 
природного середовища переважно політичними методами (в основному це Партія Зелених 
України). Внаслідок універсальності та системності екологічної проблеми цей поділ є досить 
умовним. 

Теоретичні “шукання” “зелених” України в нових історичних умовах переходу від 
тоталітарного суспільства до незалежного національно-державного розвитку ґрунтувалися на 
спільних для всіх “зелених” базових вартостях – біоцентризм, абсолютна цінність всіх форм 
життя, пріоритет екології над економікою, екологічний гуманізм, особиста і соціальна 
відповідальність, турбота про наступні покоління тощо. Важливим компонентом у системі 
соціальних вартостей “зелених” є демократичні цінності розвитку суспільства. Розвиток 
економічної демократії декларувався через децентралізацію і демонополізацію економіки, 
перехід до дрібномасштабного виробництва, що допоможе забезпечити більш раціональне 
використання природних ресурсів, підвищити якість життя, відмовитися від економічного 
зростання як самоцілі тощо [22]. “Зелені” є прихильниками індивідуальних свобод, у системі 
їх пріоритетів права конкретної особи є вищими за права держави. 

Специфічним напрямом діяльності “зелених” в Україні продовжувала залишатись 
антиядерна та антимілітарна спрямованість. На основі соціологічних досліджень, проведених 
дослідниками під час роботи Другого з’їзду асоціації “Зелений світ”, можна стверджувати, 
що найбільше заперечень в українських “зелених” викликали: сама ідея використання 
атомної енергії – 28,3 %, якість будівництва станцій – 27,3 %, конструкція реакторів – 22,2 % 
[23, с. 21]. Ця обставина на фоні психологічного ефекту катастрофи на ЧАЕС, небажання 
керівництва країни переглядати програму розвитку атомної енергетики спричинили сильну 
антиатомну спрямованість “зеленого” руху, особливо в районах, які постраждали від аварії 
на ЧАЕС. Як і “зелені” індустріально розвинених країн, вони виступають за закриття діючих 
АЕС і заборону будівництва нових блоків і станцій. Свою позицію аргументують загрозою 
життю людей у випадку аварії на АЕС, видатками на захоронення радіоактивних відходів. 
Натомість, пропонують виробляти енергію альтернативними способами, наприклад, 
використовувати енергію вітру, сонця, впроваджувати енергозберігаючі технології на 
виробництві та у побуті [24]. Третя конференція асоціації “Зелений світ” так визначила свою 
позицію щодо атомної енергетики: закриття ЧАЕС, мораторій на подальше будівництво 
нових реакторів, всенародний референдум про доцільність існування і розвитку атомної 
енергетики взагалі [25]. Програма ПЗУ однозначно вказує на необхідність “заборони ядерної 



Збірник наукових праць   83

енергетики та перетворення України на без’ядерну зону” [26]. У резолюції “Про політичну 
стратегію ПЗУ”, прийнятій на II конгресі партії, вказувалось, що головним напрямом 
громадських дій на найближчий час може стати компанія за без’ядерну Україну, тобто, рух 
за ліквідацію АЕС і звалищ ядерних відходів, за повну демілітаризацію України [27]. В іншій 
резолюції цього ж конгресу підкреслювалось: “Партія Зелених України вважає, що 
без’ядерна Україна має бути вільною не тільки від ядерної зброї, але й від ядерної 
енергетики і ядерної промисловості (крім медичної)” [28]. На сучасному етапі діяльності, 
незважаючи на постійну потенційну загрозу чергової енергетичної кризи в країні, ставлення 
українських “зелених” до проблем АЕС у цілому залишалось незмінним [29]. Хоча існують 
певні суперечності між прибічниками обмеженого розвитку атомної енергетики та її 
категоричними противниками, які одночасно відображають суперечності та неузгодженість 
серед лідерів “зелених” щодо підтримки чи навпаки політики уряду України. Зокрема, 
колишній заступник голови асоціації “Зелений світ” Коробецький свого часу брав участь у 
розробці замовленої Міненерго України програми розвитку атомної енергетики [30]. 

Антиядерна спрямованість українських “зелених” корелювалась з їх боротьбою за 
знищення і заборону як ядерної, так і інших видів зброї масового знищення, ядерних 
випробувань. Все це характеризує “зелених” і як антимілітарний рух. Антимілітаризм 
“зелених” детермінований як можливими наслідками військових конфліктів для довкілля і 
для існування цивілізації взагалі, так і гуманізмом, ідеями ненасилля, що є основою 
світогляду “зелених”. Партія Зелених України “як принципово антивоєнна партія” задек-
ларувала свого часу стосовно означених проблем наступні програмні вимоги: розпуск 
військових блоків, нейтралітет України і відмову від територіальних претензій; заборона 
виготовлення і розміщення ядерних й інших видів зброї масового знищення, демонтаж 
військових баз, РЛС та інших стратегічних військових об’єктів [31]. “Зелені висувають також 
вимоги введення альтернативної військової служби, перехід до професійної армії, 
демілітаризації виховання та освіти” [32]. У відкритому листі Партії Зелених України до 
депутатів Верховної Ради України в березні 1993 р. “зелені” однозначно підтвердили свою 
позицію щодо демілітаризації України та перетворення її в без’ядерну нейтральну державу. 
Але свого часу обговорення в парламенті та суспільстві питання про доцільність ратифікації 
договору СТАРТ-1 та Лісабонських протоколів, проблеми гарантування безпеки України та 
неоднозначне ставлення до ядерного статусу України у громадській думці змусили “зелених” 
балансувати у своїх вимогах між врахуванням національних інтересів України та 
декларованими антимілітарними принципами. 

Важливою характерною рисою і водночас своєрідністю екологічного руху України та 
інших колишніх республік СРСР було ставлення до національних проблем і державного 
суверенітету. “Зелені” України ставили вирішення екологічних проблем у залежність від 
досягнення державного суверенітету. На Другому з’їзді асоціації “Зелений світ” її колишній 
голова Ю. М. Щербак зазначав, що тільки “Республіка Україна може стати гарантом 
виживання українського народу, гарантом докорінного поліпшення екологічного синтезу 
наших земель, вод і повітря” [34], “будівництво вільної, суверенної демократичної держави” 
однозначно проголошувалось одним з політичних пріоритетів українських “зелених” [35]. 
Проблемам набуття реального державного суверенітету республіки багато уваги було 
приділено на політичній консультативній зустрічі партій “зелених” України, Грузії, Литви, 
Естонії та Вірменії 13 серпня 1991 р. у Києві. У спільно прийнятій Заяві державний 
суверенітет трактувався як “повна незалежність нації, що має історичну спільність культури, 
мови і органічний зв’язок з природою і життям в регіоні проживання”. На зустрічі було 
засуджено використання військової сили для придушення прагнення до суверенітету [36]. 
Загальнонаціональне опитування, проведене за місяць до референдуму з питання 
незалежності України, виявило взаємозв’язок між позитивним ставленням до незалежності 
України та позитивним ставленням до Партії Зелених України. Поміж прихильників 
незалежності найбільше налічувалося тих, хто за своїми орієнтаціями позитивно ставився до 
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ПЗУ, – 53 %; для порівняння: до Руху – 50 %, Партії демократичного відродження – 43 % 
[37, с. 52]. 

Особливістю екологічного руху є велика кількість людей з вищою освітою серед його 
учасників та прихильників, представників творчої та наукової інтелігенції, а також людей, 
що мають спеціальну освіту – екологів, біологів, медиків тощо. В цьому плані екологічний 
рух в Україні з-поміж інших є найбільш професійним. 

Важливо відзначити ще одну особливість екологічного руху – його урбаністичний 
характер. Вплив “зелених” у сільській місцевості досі майже не відчувається. 
Опосередковано це підтверджується даними соціологічного опитування, проведеного 
Центрально-Українським відділенням колишнього Всесоюзного центру по вивченню 
громадської думки серед жителів районів, що прилягають до Рівненської та Хмельницької 
АЕС. Вони свідчили, що серед колгоспників найбільший відсоток людей, що не знали про 
існування Партії Зелених України і асоціації “Зелений світ” – відповідно 59 і 37 % [38]. 
Опитування, проведене за загальнонаціональною репрезентативною вибіркою в той же час, 
також показало, що екологічна ситуація найменше хвилювала сільських жителів – 22,8 % 
[39, с. 17]. 

Для новітнього екологічного руху України притаманні: організаційна будова, в тому 
числі й суто партійна, яка характеризується децентралізованістю, функціонуванням на 
принципах демократичного самоуправління, колективним керівництвом; автономність 
партійних клубів відносно центральних органів; потенційно широка національна база; значна 
різноманітність форм діяльності з переважанням орієнтації на практичні цілі. В умовах кризи 
суспільного розвитку домінуючими стали ознаки, які характеризують “зелених” як 
політичний рух – прагнення до інтеграції у державні структури, спрямованість на сприяння 
реформам у економічній та політичній сферах, зміцнення державності тощо. 

Програмні завдання екологічних об’єднань зумовлювали наявність і певної системи 
методів та форм діяльності як засобів їх реалізації. Відсутність правових актів, що 
регламентували б їх діяльність та взаємодію з владними структурами, привели до поєднання 
як офіційно прийнятих, так і офіційно несанкціонованих форм політичної діяльності: 
мітинги, демонстрації, пікетування, страйки. Екологічний рух поєднав природоохоронні 
акції практичного характеру і політичної діяльності. Для роботи “зелених” властиві також 
організація соціального захисту громадян екологічно неблагополучних районів, особливо – 
забруднених радіонуклідами. Все це справді притаманне таким соціально-екологічним 
об’єднанням, як спілки “Чорнобиль”, “Діти Чорнобиля”, “Врятування”, “Мама-86” та ін. 
Зокрема, спілка “Врятування” була створена у лютому 1990 р. і має осередки в дев’яти 
найбільш забруднених районах Київської і Житомирської областей. Основний напрям її 
діяльності – у створенні незалежних громадських пунктів дозиметричного контролю в райо-
нах, потерпілих від аварії на ЧАЕС, а також: 

– участь у компактному переселенні населення в чисті зони; 
– організація і доставка вантажів гуманітарної допомоги жителям екологічно 

забруднених районів; 
– підтримка (моральна, юридична, фінансова) вимог і акцій “ліквідаторів”; 
– участь у розробці й вирішенні медичних, соціально-правових питань, пов’язаних із 

соціальним статусом людей, що проживають в екологічно небезпечних районах чи 
постраждали в результаті аварії на ЧАЕС [40, с. 117]. 

Таким чином, екологічні групи, об’єднання, метою яких є природоохоронна діяльність 
у конкретному регіоні, захист конкретного природного об’єкта, перевагу надають протестам-
діям або акціям практичної спрямованості. Соціально-екологічні об’єднання прагнуть 
поєднати форми діяльності, спрямовані як на безпосереднє відновлення навколишнього 
середовища, захист людей від наслідків забруднення довкілля, так і складніші форми 
діяльності, які потребують спеціальних знань, ресурсів, обладнання, розробки комплексних 
екологічних програм, альтернативних проектів, організації юридичної допомоги, 
співробітництва з органами влади, законодавчих ініціатив тощо. Так, саме це спонукало 
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біологів, хіміків, фізиків, екологів, соціологів, юристів, вчених і практиків Києва, Донецька, 
Дніпропетровська, Харкова, Івано-Франківська та інших міст України заснувати влітку 
1992 р. Українську екологічну академію наук, що покликана організувати взаємодію 
наукових сил по розробці й реалізації проектів, які б сприяли виходу України з екологічної 
кризи [41, с. 4]. В Україні наймасовішими та найактивнішими громадськими 
природоохоронними організаціями в середині 90-х pp. були Українське товариство охорони 
природи, Українська екологічна асоціація “Зелений світ”, Національний екологічний центр 
України, Українська екологічна академія, Партія Зелених України, українське відділення 
GREEN PEACE та деякі об’єднання громадян регіонального рівня. Кризова екологічна 
ситуація в Україні, відсутність коштів та інші фактори спричинюють зміну ціннісних 
орієнтацій суспільства, відплив активних громадян з екологічного руху. Зараз жодна з пере-
лічених вище організацій не може повністю взяти на себе виконання функцій, типових для 
громадської екологічної організації, як-от: просвітницька робота, конструктивна опозиція 
урядовим структурам, практичне відпрацювання нових ідей, механізмів, рішень тощо. 
Найближче до цього зараз стоять Українська екологічна асоціація “Зелений світ”, що 
об’єднує представників різних верств населення України, та Національний екологічний 
центр України, до складу якого входять вчені, політики, урядовці. Члени Національного 
екологічного центру України започаткували з 1992 р. видання екологічного журналу 
“Ойкумена. Український екологічний вісник”. 

Щодо кількісного складу громадських організацій, то через те, що, за деякими 
винятками, вони не мають фіксованого членства, важко навести точні дані. Інформацію 
Українського товариства охорони природи про те, що на 1.01.1993 р. Товариство 
об’єднувало 11 млн 757 тис. індивідуальних членів, навряд чи можна вважати за цілком 
достовірну. Більш реальними є дані інших громадських екологічних об’єднань України. Так, 
асоціація “Зелений світ” налічувала в Україні більш, ніж 100 первинних осередків. 
Національний екологічний центр України, крім київського відділення, мав філії у 15 
областях. Кількість членів Партії Зелених України в 1993 р. нараховувала 3 тис. осіб. За 
даними Української екологічної академії, вона налічує до 600 чоловік [42, с. 149–150]. 
Ситуація з аналізом статистичних даних ускладнюється тим, що часто громадяни одразу 
були членами кількох громадських природоохоронних організацій. Існує декілька десятків 
природоохоронних об’єднань громадян легального рівня, які активно діють у 
Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та інших областях. 

Різні за чисельністю та спрямуванням громадські екологічні асоціації, об’єднання, 
групи тощо прагнуть до конструктивної співпраці з державою. Для забезпечення такої 
взаємодії з неурядовими організаціями, рухами, громадськими об’єднаннями з питань 
поліпшення довкілля в Україні при Мінекобезпеки України в 1994 р. була створена 
Громадська рада, яка об’єднує представників різних екологічних об’єднань і організацій. 
Спільно з громадськими організаціями було здійснено комплекс заходів, присвячений 
проведенню Європейського року збереження природи в 1995 p., Всесвітнього дня охорони 
навколишнього середовища, Дня Землі тощо. Спеціалісти держуправління екобезпеки в 
Чернівецькій області брали активну участь у роботі, організованій “Зеленим світом 
Буковини”, Буковинською філією Національного екоцентру України, обласною організацією 
Червоного Хреста по підготовці в липні 1995 р. у Чернівцях Міжнародної конференції з 
проблем збереження малих річок басейну Дунаю, спільно провели семінар з питань 
оздоровлення малих річок Буковини. В багатьох областях пройшли спільні акції – посадки 
алей пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. 

Активісти “Грінпісу України”, асоціація “Зелений світ”, ряд неформальних 
міжнародних організацій провели у 1994–1995 рр. в Києві й областях ряд акцій протесту 
проти подальшого розвитку атомної енергетики, організували пікетування з вимогою 
припинити наступні ядерні випробування, вжити негайних заходів до кардинального 
поліпшення якості питної води, активно виступали за розвиток екологічно чистого 
транспорту. У 1995 р. активно пройшов з’їзд Українського товариства охорони птахів у 
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Ніжині на Чернігівщині. Представники багатьох громадських екологічних організацій 
державних установ взяли участь у пішому міжнародному екологічному поході “За неньку-
Землю” по території Чернігівщини, який пройшов у серпні 1995 р. Під час походу його 
учасники – представники багатьох країн Європи і Америки, місцеве населення – 
обговорювали екологічний стан області, знайомилися з цінними природоохоронними 
комплексами та ландшафтами Чернігівщини. На Закарпатті громадські активісти разом з 
природоохоронними службами в середині 90-х pp. також вели значну освітньо-виховну 
роботу серед населення в зонах промислового, сільськогосподарського виробництва, вздовж 
річок, у зелених зонах тощо [43, с. 84]. Проте, як на національному, так і регіональному 
рівнях активність громадських екологічних рухів упродовж 1990-х pp. постійно звужувалась. 
Вони не завжди охоче йшли на проведення спільних комплексних просвітніх і практичних 
заходів. У ряді громадських об’єднань, передусім асоціації “Зелений світ”, давались взнаки 
постійні внутрішні суперечності розвитку, що звужувало ефективність практичної та 
пропагандистської діяльності, ускладненої фінансовими труднощами. 

Піввіковий ювілей у 1996 р. відзначило найстаріше екологічне об’єднання нашої 
держави – Українське товариство охорони природи. Практична природоохоронна робота цієї 
організації сприяла поліпшенню стану довкілля. Так, в Україні з ініціативи місцевих 
осередків цієї громадської організації в 1996 р. було проведено 739 екологічних суботників, 
під час яких за участю громадськості було заліснено й залужено близько 4,5 тис. га берегів 
малих річок, впорядковано 5 тис. джерел і колодязів, висаджено понад 15 тис. дерев і кущів, 
приведено у належний санітарний стан 6 тис. га приміських лісів. Активісти товариства 
охорони природи спільно з державним управлінням екобезпеки у Дніпропетровській області 
провели рейди по обстеженню та охороні прибережних зон малих річок Отіль, Кільчень, 
Мокра Сура, Інгулець, Саксагань, Кам’янка та інших. Були видані приписи по фактах 
порушень землекористування в прибережних зонах, на порушників наклали штрафи. 
Природоохоронні активісти Волині разом з державними службами спільно обстежили ряд 
небезпечних підприємств-забруднювачів, за результатами цих рейдів-перевірок було 
підготовлено перелік таких підприємств, який відтак передали в місцеву пресу. 
Держуправління екобезпеки у Вінницькій області спільно з президією обласної організації 
товариства охорони природи проаналізували роботу громадських інспекторів охорони 
навколишнього середовища і вжили конкретних заходів на підтримку їх діяльності. 

Продовжувалась і певна практична робота щодо активізації співробітництва державних 
природоохоронних установ і громадських екологічних об’єднань. З ініціативи 
Мінекобезпеки України з метою широкого залучення громадськості до участі у підготовці й 
прийнятті природоохоронних рішень, створення сприятливих умов для вирішення 
екологічних проблем на регіональному рівні обласні держуправління провели в 1996 р. 
роботу по створенню громадських рад на місцях. Зокрема, до роботи громадської ради, яку 
було створено при держуправлінні екобезпеки в Одеській області, були залучені 
представники більшості місцевих громадських рухів – Екологічної асоціації, Фонду 
екологічної реконструкції, Товариства охорони та вивчення птахів України, Фонду 
“Природна спадщина”, обласної організації Українського товариства охорони природи, 
регіонального відділення Української екологічної академії наук, Фонду природознавства та 
екології, регіонального відділення Партії Зелених України, асоціації “Зелений світ”. 
Співпраця управління з громадськими організаціями здійснювалась також у ході проведення 
акцій “Жива вода”, “Посади дерево”, “Допоможемо товаришам перезимувати!”. Науковці з 
різних громадських організацій залучились до проведення експертизи проектів розміщення 
господарських об’єктів, створення заповідних об’єктів, розробки природоохоронних 
нормативів. 

Для всебічного розгляду й вирішення на професійному рівні питань, пов’язаних з 
екологічним вихованням населення та пропагандою природоохоронних знань, у 
Чернігівській області було створено громадську раду, до складу якої увійшли представники 
таких товариств охорони природи, як асоціація “Зелений світ”, Спілка “Чорнобиль”, Центр 
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гуманістичних технологій “Ахалаф”, Екопсихологічна ініціатива, осередок спілки 
“Врятування від Чорнобилів”. При розгляді найбільш гострих питань практикувались 
проведення спільних засідань колегій держуправлінь з громадськими організаціями. 
Загальнонаціональна акція в 1996 р. “Жива вода” в Чернігівській області розпочалась з 
“круглого столу”, на який були запрошені представники громадськості, засобів масової 
інформації, керівники підприємств і організацій. 

Спільна робота громадських екологічних об’єднань і державних структур давала 
реальні результати. Наприклад, у 1996 р. Черкаською обласною громадською організацією 
“Зелений світ” за участю спеціалістів держуправління екобезпеки та інших зацікавлених 
установ було проведено експедицію з метою екологічного обстеження малої річки Тясмин, 
висновки якої та конкретні пропозиції було опубліковано в газеті “Черкаський край”. 
Держуправління екобезпеки в Чернівецькій області в 1996 р. підготувало і затвердило 
громадськими інспекторами 137 активістів громадських організацій, які надавали державним 
природоохоронним органам посильну допомогу в стабілізації екологічного стану. 
Буковинською філією Національного екологічного центру України того ж року з метою 
консолідації зусиль громадських екологічних рухів регіону при підтримці держуправління 
екобезпеки в Чернівецькій області було проведено Міжнародний семінар лідерів 
громадських екологічних організацій Карпатського єврорегіону; Севастопольське відділення 
Географічного товариства розробило макет “Атласу охорони природи Севастополя”; а 
держуправління екобезпеки Львівської області надало громадським об’єднанням на дискеті 
бюлетень “Екологія Львівщини – 1995”. Для об’єднання зусиль громадських об’єднань 
екологічного спрямування, поліпшення співпраці з державними органами у серпні 1996 р. у 
Вінниці на базі асоціації “Зелений світ Поділля” було проведено регіональний семінар по 
створенню Нового екологічного центру, в якому взяли участь представники екологічних 
організацій з п’яти областей України [44, с. 67–68]. Активізувалась діяльність громадських 
екологічних рухів у цей час у Херсонській, Полтавській, Тернопільській, Закарпатській, 
Запорізькій та інших областях України. 

Специфікою екологічного руху в Україні було те, що він сформувався в умовах 
трансформації політичної системи, переходу до ринкових економічних відносин, досягнення 
та побудови держави, створення нових державних та політичних інститутів. Нестабільність 
перехідного періоду, економічні труднощі вплинули і на розвиток екологічного руху, що 
привело до спаду активності та кризи екологічного руху в Україні. Однією з причин кризи 
було й те, що Україна здобула незалежність, почались демократичні реформи, а, як було 
підкреслено вище, “зелені” ставили саме політичні вимоги, в результаті інтерес до проблем 
екології притупився і екологічні організації перетворилися в основному в малочисельні 
клуби за інтересами. 

Сучасний період розвитку українського суспільства характеризуються наростанням 
кризових явищ, які найгостріше проявляються в економічній сфері – зростання цін, інфляція, 
спад виробництва, безробіття, невиплати зарплати тощо. Все це приводить до зниження і без 
того невисокого рівня життя основної частини населення, соціальної та психологічної 
напруженості, соціального розшарування. Спроби уряду добитися стабілізації у суспільстві 
внаслідок скорочення соціальних програм, росту цін ще більше посилюють ці тенденції. У 
таких соціально-економічних умовах проблема “природа або споживання” практично не 
може бути вирішена на користь природи. 

Ці фактори стали причиною витіснення з центру уваги і державних інститутів, і 
громадськості гостроти екологічної проблеми, про що свідчать і результати соціологічних 
досліджень. Загальнонаціональне опитування, проведене у жовтні 1991 p., показало, що 
територіальні проблеми (за їх пріоритетність у державній діяльності висловились 61,6 % 
громадян України) витіснили інтереси по збереженню навколишнього середовища – вони 
зайняли лише п’яте місце (34,5 %) за пріоритетністю державної політики [45, с. 16]. У 
лютому 1992 p., за даними “Независимой газеты”, вже лише у 16 % населення України 
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найбільше занепокоєння викликало погіршення стану довкілля, тоді як ріст цін – у 73 %, 
дефіцит товарів – у 51 % [46]. 

Таким чином, стан і якість природного середовища знаходяться на одному з останніх 
місць суспільних інтересів, а основне місце в системі цінностей займає прагнення людей до 
поліпшення свого матеріального становища, підвищення соціального статусу, який 
пов’язується із збільшенням споживання товарів. 

Криза традиційних вартостей, невпевненість у майбутньому, зубожіння основної маси 
населення, соціальна апатія, взаємне відчуження громадян – ці атрибути перехідного стану 
суспільства об’єктивно стимулюють формування більш утилітарно-прагматичних орієнтацій, 
роблять неможливою переорієнтацію традиційних споживчих стандартів. Вихід з кризи, 
стабілізація у суспільстві пов’язуються у суспільній думці, в першу чергу, зі стабілізацією 
економіки, підвищенням рівня життя, а все, що не приносить негайної вигоди, в тому числі й 
екологія, втрачає цінність та значущість. 

Спад інтересу у широких верств населення як до екології, так і в цілому до політики, 
діяльності нових партій, громадських рухів перетворив екологічні об’єднання, як вже було 
сказано вище, у клуби за інтересами, основними видами діяльності яких залишились 
внутрішньопартійна діяльність та спілкування між членами об’єднання. 

Але діяльність та розвиток екологічних об’єднань, незважаючи на проблематичність 
реалізації їх цілей в умовах економічної кризи, залишаються актуальними та необхідними. 
Про що свідчать хоча б вибори до Верховної Ради України 1998 p., де Партія Зелених 
України пройшла 4 % бар’єр і створила свою фракцію у ВР України. Адже населення, як і 
представники владних структур, повинні розуміти, що з посиленням кризових явищ в 
економіці загострюються і можуть стати незворотними екологічні проблеми, важливою 
проблемою для України залишається подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. З 
одного боку, держава формує національне екологічне законодавство, а з другого – порушує 
його в господарській діяльності; посилюється увага Заходу до наших екологічних бід, 
надається певна допомога, але одночасно йде намагання перетворити Україну, як й інші 
країни СНД, на свій екологічний смітник, експортуються екологічно шкідливі технології 
тощо. 

Ці фактори, а також недостатня увага уряду до екологічних проблем вимагають від 
екологічних організацій дієвості, тобто необхідно підтримувати у суспільстві через засоби 
масової інформації, освіту, культуру постійну атмосферу занепокоєння станом довкілля, 
організацію соціального екологічного контролю за наслідками діяльності державних та 
комерційних структур, спільних підприємств, іноземних фірм, а також за якістю товарів та 
технологій, що експортуються в країну. Разом з тим, у функціонуванні екологічних 
об’єднань, зокрема асоціації “Зелений світ”, ПЗУ, проявляються ті ж ознаки кризового стану, 
які характерні, в тій чи іншій мірі, усім суспільно-політичним об’єднанням: внутрішні 
конфлікти, неузгодженість у керівництві, боротьба за “портфелі” тощо. 

Отже, екологічний рух в Україні, починаючи з другої половини 1980-х років, набув 
нового якісного стану у своєму розвитку, хоча, на нашу думку, він не став великим за 
розмірами, але важливо, що згадані вище групи й організації мали свої програми, знали чого 
хочуть, а головне – реально могли зробити чимало щодо захисту навколишнього природного 
середовища. Вони добилися спільними зусиллями закриття кількох небезпечних 
підприємств, військових об’єктів, блоків АЕС. “Зеленосвітівці” відіграли вирішальну роль у 
прийнятті Верховною Радою України мораторію на спорудження нових АЕС, введення 
нових блоків діючих атомних електростанцій. Це дає можливість сподіватись на піднесення, 
на дієвий характер і перспективу розвитку українського екологічного руху. Проте 
національне відродження повинно спиратись на відтворення рідного ландшафту, 
відновлення традиційних зв’язків народу та природного довкілля. Вирішення 
найактуальніших соціальних, економічних і соціокультурних проблем дасть змогу створити 
й умови для екологічного відродження України. Все це спонукає сьогодні науковців 
політиків розробити етнополітичну стратегію розвитку нашої держави, врахувати в ній і 
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екологічні аспекти. Нині ми стоїмо перед необхідністю перебудувати все суспільне життя 
таким чином, аби воно не суперечило законам розвитку природи. Це потребує глибокої і 
цілеспрямованої роботи з екологізації суспільної свідомості формування принципово нової 
екологічної культури з врахуванням давніх вітчизняних природоохоронних традицій. 
Вироблення у нашого громадянина сучасного українського суспільства розуміння 
необхідності активної участі у розв’язанні екологічних проблем стає настійною метою 
сучасної системи освіти і виховання, розвитку масового громадського екологічного руху, 
суспільних груп та об’єднань, політичних партій. Національно-екологічне відродження 
України повинно спиратись на дальше поглиблення діяльності природоохоронних 
неформальних організацій, залучення до них широкої громадськості. На жаль, навіть 
сьогодні більшість громадян України ще не усвідомлює місця і ролі партій та НГО, 
упереджено сприймаючи і те, й інше. Проте варто зазначити найважливіше в складній та 
суперечливій ситуації, що існує в екологічному русі України: попри всі складнощі, зовнішні 
й внутрішні, в часи, коли інтерес до проблем довкілля у громадськості дещо знизився, 
екологічний рух відродився, більше того, йдуть енергійні пошуки шляхів і можливостей 
подальшого його розвитку. Йдеться про те, що без поліпшення навколишнього природного 
середовища, не може бути незалежної, демократичної, екологічно чистої Української 
держави. Таке веління часу. 
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