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У статті розглянуто сутність та взаємо-
зв’язок таких понять, як «економіка» та 
«екологія». Визначено альтернативні пози-
ції економіки щодо екології, які полягають як 
у позитивному, так і в негативному впливі. 
На основі робіт сучасних економістів надано 
авторське трактування поняття «еко-
логічна економіка», що також дало змогу 
виокремити таке поняття, як «екологічна 
зайнятість». Визначено проблеми еколо-
гії та економіки, на основі чого зроблено 
висновок, що нині у розвитку екологічної 
економіки відчувається помітний перекіс у 
бік практичних розробок, які не мають міц-
ної теоретичної основи. Розкрито основні 
етапи розвитку екологічної економіки як 
науки, а саме: «бум екологічних споруджень»; 
застосування малозабруднюючих техноло-
гій; досягнення науки і техніки; екологізація 
стилю життя. Також у процесі дослідження 
визначено, що основним завданням еколого-
економічного напряму є пошук шляхів забез-
печення стійкості економічного розвитку 
поряд із підтриманням стійкості біосфери 
як середовища життя і діяльності людини.
Ключові слова: екологія, економіка, еко-
логічна економіка, екологічна занятість, 
ресурси, довкілля, природні ресурси. 

В статье рассмотрена сущность и взаи-
мосвязь таких понятий, как «экономика» и 

«экология». Определены альтернативные 
позиции экономики применительно к эколо-
гии, заключающиеся как в положительном, 
так и в негативном влиянии. На основе 
работ современных экономистов предо-
ставлена авторская трактовка понятия 
«экологическая экономика», что также 
позволило выделить такое понятие, как 
«экологическая занятость». Определены 
проблемы экологии и экономики, на основе 
чего сделан вывод, что в настоящее время 
в развитии экологической экономики ощу-
щается заметный перекос в сторону 
практических разработок, не имеющих 
прочной теоретической основы. Раскрыты 
основные этапы развития экологической 
экономики как науки, а именно: «бум эколо-
гических сооружений»; применение мало-
загрязняющих технологий; достижения 
науки и техники; экологизация стиля жизни. 
Также в ходе исследования определено, что 
основной задачей эколого-экономического 
направления является поиск путей обеспе-
чения устойчивости экономического разви-
тия вместе с поддержанием устойчивости 
биосферы как среды жизни и деятельности 
человека.
Ключевые слова: экология, экономика, эко-
логическая экономика, экологическая заня-
тость, ресурсы, окружающая среда, природ-
ные ресурсы.

The article deals with the essence and interconnection of such concepts as economics and ecology. The alternative positions of the economy in relation to 
ecology are determined. One of the main directions of modernization of the modern economy is the realization of its environmental norms. One of the most 
important tasks of the global community is the effective measures for environmental protection in the process of economic activity that are consistent with 
the concept of gradual economic growth. The state of the environment directly influences the efficiency of production of goods and services and the poten-
tial for reproduction of a social product in the long run. Therefore, in the paradigm of the reproductive theory, there is a need to study the interconnections 
of nature and society, which, however, is very controversial. The purpose of the study – on the basis of the theoretical analysis of the interaction of nature 
and society to identify economic contradictions and to justify the concepts and principles of the ecological economy. Recognizing the problems of ecology 
and economy, as well as the position of the economy in relation to ecology, it was concluded that at present, the development of the ecological economy is 
experiencing a significant shift towards practical developments that do not have a solid theoretical basis. In the course of the study four phases of the devel-
opment of the ecological economy as a science were distinguished. An overview of different opinions regarding the concept of “ecological economy” and 
the definition of stages of its development as a science has allowed to provide an author's interpretation of this concept. Thus, in our opinion, the ecological 
economy is the formation of new directions of economic activity related to environmental protection, rational use of natural resources, energy resources, 
reduction of greenhouse gas emissions, implementation of environmental technologies, recycling and utilization of waste, production of environmentally 
friendly products, Entrepreneurship in the field of environmental protection, which creates conditions and prerequisites for new types of employment in the 
labor market and the creation of new jobs. Under ecological employment, we are called to understand activities that bring income and do not contradict 
legislation that reduces the negative impact on the environment.
Key words: ecology, economics, ecological economics, ecological employment, resources, environment, natural resources.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА»
DEFINITION OF CONCEPT ECOLOGICAL ECONOMY

Постановка проблеми. Одним із головних 
напрямів модернізації сучасної економіки є реа-
лізація її екологічних норм. Одним із найважли-
віших завдань світової спільноти залишаються 
ефективні заходи щодо захисту довкілля в про-
цесі господарської діяльності, які відповідають 
концепції поступового економічного зростання. 
Стан навколишнього середовища безпосеред-
ньо впливає на ефективність виробництва това-
рів і послуг та потенційні можливості здійснення 
відтворення суспільного продукту в довгостро-
ковій перспективі. Тому в парадигмі відтворю-
вальної теорії виникає потреба дослідження 

взаємозв'язків природи і суспільства, які досить 
суперечливі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблематики концепції екологіч-
ної економіки займалися такі вчені, як М. Борущак, 
В.О. Власенко, Т.П. Галушкіна, П.В. Жук, В.С. Крав-
ців, Л.Г. Мельник, Д.М. Стеченко, В.Є. Реутов, 
С.К. Харічков. В економічній літературі досить 
велика увага приділяється питанням раціональ-
ного природокористування, захисту довкілля, але 
аналіз публікацій свідчить про те, що найчастіше 
об'єктом дослідження стають екологічні проблеми, 
що виникають у різних галузях і сферах діяльності, 
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але системного аналізу понять і принципів еколо-
гічної економіки здійснено ще не було.

Постановка завдання. Мета дослідження – на 
основі теоретичного аналізу взаємодії природи і сус-
пільства виявити економічні протиріччя й обґрунту-
вати поняття і принципи екологічної економіки.

Виклад основного матеріалу. Для визна-
чення поняття «екологічна економіка» вважаємо 
за доцільне розкрити сутність та взаємозв’язок 
таких понять, як економіка та екологія. Близькість 
зв'язку економіки та екології видно вже в назві цих 
сфер знання. Економіка (від грецького oikonomike, 
буквально – мистецтво ведення домашнього гос-
подарства) – сукупність виробничих відносин пев-
ного суспільства, його економічний базис; народне 
господарство країни або його частина, що вклю-
чає певні галузі і види виробництва. Екологія (від 
грецького oikos – будинок, житло, місцеперебу-
вання) – наука про відносини живих організмів між 
собою і навколишнім середовищем [1, с. 147]. 

Вперше термін «екологія» було введено в нау-
ковий обіг у 1866 р. німецьким науковцем Е. Гек-
келем [2, с. 462]. Він в основному використову-
вався для означення науки, що вивчала відносини 
між живими організмами та середовищем їхнього 
існування. Лише у 60-х роках ХХ ст. цей термін 
почали використовувати в процесі дослідження 
проблем життєдіяльності людини та її відносин із 
навколишнім середовищем [3, с. 25]. Термін «еко-
номіка» (у широкому розумінні) – це господарська 

діяльність людини для забезпечення її матері-
ального добробуту. Як наука економіка «вивчає, 
як суспільство використовує обмежені ресурси, 
щоб виробляти різні товари, і розподіляє їх серед 
людей» [4, с. 32].

Основним завданням еколого-економічного 
напрямку є пошук шляхів забезпечення стійкості 
економічного розвитку поряд із підтриманням стій-
кості біосфери як середовища життя і діяльності 
людини.

З огляду на вищезазначене, ми вважаємо 
корисним та потрібним визначити проблеми еко-
номіки та екології, наук, що на перший погляд 
абсолютно різні, через взаємозв’язок між собою. 
Приклад подібного зв'язку наведено на рисунку 1.

Також економіку стосовно до екології можна 
розглядати з двох альтернативних позицій:

– негативний вплив економіки на природу поля-
гає у створенні сучасних екологічних проблем та 
загрози глобальної екологічної кризи;

– позитивний вплив економіки на природу 
полягає в необхідності достатньої величини вне-
ску інвестицій в охорону навколишнього серед-
овища [5, с. 11–12].

Таким чином, визнавши проблеми екології та 
економіки, а також позиції економіки щодо еколо-
гії, доходимо висновку, що нині в розвитку еколо-
гічної економіки відчувається помітний перекіс у 
бік практичних розробок, які не мають міцної тео-
ретичної основи.

Рис. 1. Зв'язок проблем екології та економіки 

Джерело: складено авторами за [6–9]
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Уперше термін «екологічна економіка» був 
застосований у публікації «Концепція екологічної 
економіки» (Blueprint for a Green economy; 1989), 
присвяченій економічному обґрунтуванню концеп-
ції сталого розвитку. Публікацію здійснила група 
провідних економістів та екологів на замовлення 
уряду Великої Британії. Експертам було доручено 
консультувати уряд щодо питань переходу до кон-
цепції сталого розвитку та його наслідків, а також 
встановити критерії економічного прогресу та 
оцінки проектів політики розвитку [6]. 

Треба відмітити, що біля витоків цієї наукової 
парадигми стояв видатний український учений-
економіст Сергій Подолинський. Однією з найфун-
даментальніших його ідей, яка набагато випере-
дила свій час, була геніальна здогадка про тісний 
взаємозв'язок економічного розвитку з глобаль-
ним енергетичним балансом планети [7].

На думку фахівців, екологічна економіка – нова 
галузь досліджень, що має справу з відносинами 
між природними екосистемами та соціально-еко-
номічними системами у найширшому сенсі, від-
носинами, вирішальними для багатьох проблем 
людства і для побудови сталого майбутнього [8]. 

На думку В.О. Власенко, «екологічна еконо-
міка – це така модель економічного розвитку, яка 

приводить до підвищення добробуту людей, еко-
номічного зростання й зміцнення соціальної спра-
ведливості за одночасного зниження ризиків для 
довкілля та дефіциту природних ресурсів [9]». 

Згідно з думкою Л.Г. Мельник, екологічна еко-
номіка – галузь знань, що вивчає взаємозв’язки 
між природними та економічними системами, яка 
зародилася у 1960-х рр. в економічно розвинутих 
країнах на основі поєднання ресурсів економіки з 
економікою природокористування й галузями тра-
диційної екології [10].

Перш ніж висловити своє трактування поняття 
«екологічна економіка», вважаємо доцільним роз-
крити основні етапи розвитку екологічної еконо-
міки як науки, які наведено на рисунку 2.

Огляд різних думок щодо поняття «екологічна 
економіка» та визначення етапів розвитку її як 
науки дало змогу надати авторське трактування 
цьому поняттю. Таким чином, на нашу думку, еко-
логічна економіка – це формування нових напря-
мів економічної діяльності, пов'язаних зі збере-
женням довкілля, раціональним використанням 
природних, енергетичних ресурсів, зниженням 
викидів парникових газів, впровадженням еко-
технологій, переробкою та утилізацією відходів, 
виробництвом екологічно сприятливої продук-
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Рис. 2. Основні етапи розвитку екологічної економіки як науки

Джерело: складено авторами за [9–12]
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ції, підприємництвом у сфері охорони довкілля, 
що створює умови і передумови для нових видів 
зайнятості на ринку праці і створення нових робо-
чих місць. Під екологічною зайнятістю нами пропо-
нується розуміти діяльність, яка приносить дохід і 
не суперечить законодавству, яка знижує негатив-
ний вплив на навколишнє середовище.

Висновки з проведеного дослідження. Усі 
визначення екологічної економіки, запропоновані 
авторами, мають акцент на взаємопов’язаності 
збереження довкілля, економічного зростання та 
соціального складника. Екологічна економіка має 
забезпечити різні варіанти поступового економіч-
ного зростання, спираючись на соціальні інтегра-
ції, поліпшення благополуччя людини та створення 
можливостей для зайнятості та гідної роботи для 
всіх, що забезпечує нормальне функціонування еко-
систем планети. Отже, екологічна економіка – це 
формування нових напрямів економічної діяльності, 
пов'язаних зі збереженням довкілля, раціональним 
використанням природних, енергетичних ресурсів, 
зниженням викидів парникових газів, впроваджен-
ням екотехнологій, переробкою та утилізацією відхо-
дів, виробництвом екологічно сприятливого продук-
ції, підприємництвом у сфері охорони довкілля, що 
створює умови і передумови для нових видів зайня-
тості на ринку праці і створення нових робочих місць.
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DEFINITION OF CONCEPT ECOLOGICAL ECONOMY

The purpose of the article. On the basis of the theoretical analysis of the interaction of nature and society, 
to identify economic contradictions and to substantiate the concepts and principles of the ecological economy. 
In the economic literature enough attention is paid to the issues of rational nature management, environmental 
protection, but the analysis of publications shows that most often the object of study are environmental prob-
lems that arise in various fields and spheres of activity, but a systematic analysis of the concepts and principles 
of the ecological economy has been made yet was not.

Methodology. The study is based on the causal relationship between the economy and the ecology, with 
the environmental aspects of the relationship becoming more and more important, regardless of the country 
under the influence of a specific socio-economic environment and economic policy.

Results. To define the concept of ecological economy, the essence and interconnection of concepts such 
as economics and ecology were revealed. The problems of economics and ecology, sciences at the first 
glance are completely different, due to the interconnection between them. Also, in the process of research, the 
economy with regard to ecology was considered from two alternative positions, namely: the negative impact 
of the economy on nature is to create modern environmental problems and the threat of a global ecological 
crisis; the positive impact of the economy on nature is the need for a sufficient amount of investment in environ-
mental protection. Recognizing the problems of ecology and economy, as well as the position of the economy 
in relation to ecology, we conclude that at the present time in the development of the ecological economy 
there is a noticeable shift in the direction of practical developments that do not have a solid theoretical basis. 
The main stages of the development of the ecological economy as a science are revealed, namely: “boom of 
ecological constructions”; application of non-polluting technologies; achievements in science and technology; 
ecologization of lifestyle. Also, in the course of research, it was determined that the main task of the ecologi-
cal and economic direction is to find ways to ensure the sustainability of economic development, along with 
maintaining the stability of the biosphere as a living environment and human activity. A review of different 
opinions on the concept of “ecological economy” and the definition of the stages of its development as a sci-
ence gave an opportunity to give an author's interpretation of this notion. Thus, in our opinion, the ecological 
economy is the formation of new areas of economic activity related to environmental protection, rational use 
of natural resources, energy resources, reduction of greenhouse gas emissions, implementation of environ-
mental technologies, recycling and waste management, production of environmentally friendly products, and 
entrepreneurship in the field of environmental protection, which creates conditions and prerequisites for new 
types of employment in the labor market and the creation of new jobs. Under ecological employment, we are 
called to understand activities that bring income and do not contradict legislation that reduces the negative 
impact on the environment.

Practical implications. Let's pay special attention to the fact that the Ecological Economy should provide 
different variants of gradual economic growth, based on social integration, improvement of human well-being 
and creation of opportunities for employment and decent work for all, which ensures the normal functioning of 
ecosystems of the planet.

Value/originality. In our work, we considered issues related to the definition of the concept of “ecological 
economy”. Analyzing the scope of activity, this economic category faces certain analytical complexities. Prob-
lems and problem issues determine the prospects for further research on a phenomenon such as ecological 
economics. In particular, the possibility of using its multi-factor measurement methods.


