
Основним принципом стратегії практичного впровадження 

концепції Екологічної конституції Землі (ЕКЗ), звичайно, є необхідність 

поступового, але наполегливого та невпинного подолання всіх перешкод 

на шляху реалізації проекту. Власне, саме в цьому сенс ретельного 

наукового аналізу тих найрізноманітніших труднощів, які стоять перед 

суспільством у вказаному контексті. Цілком імовірно, що в процесі 

просування до поставленої мети (яка поки що, на жаль, досить віддалена) 

буде виявлено нові, сьогодні ще невідомі бар’єри, які теж доведеться долати.  

Насамперед у наш час необхідні істотні зміни в соціальній психології, у 

свідомості суспільства та кожної окремої особи. Екологізація всього 

суспільства має стати ефективним інструментом подолання глобальних 

екологічних загроз. Лише тоді процесу практичного втілення ідеї ЕКЗ у 

життя світової спільноти буде надано необхідного прискорення. Зауважимо, 

що впродовж останніх десятиліть екологізація соціуму набула чималих 

темпів і стала навіть однією з найважливіших ознак сучасного етапу розвитку 

світової цивілізації. Феномен екологізації вже став об’єктом спеціального 

розгляду завдяки різноманітності своїх проявів і форм.  Життя, проте, 

переконує, що прогрес екологізації суспільства об’єктивно не є достатнім для 

його успішного розвитку. Тут потрібно враховувати особливості людської 

психіки, з одного боку, і реальну діяльність конкретних членів суспільства – 

з другого. «Соціологічні дослідження демонсрують зростання індивідуальної 

зацікавленості, стурбованості проблемами довкілля і збільшення кількості 

екологічних організацій в усьому світі. Однак визнання проблеми на рівні 

формування екологічної свідомості приховує ще одну важливу проблему: 

позитивне ставлення до ідей охорони природного довкілля не обов’язково 

виливається в проекологічну поведінку як на політичному макрорівні, так і 

на мікрорівні особистого життя… Більшість людей погоджується з 

доречністю екологічно-орієнтованої поведінки, однак ситуація змінюється, 

коли доходить до реальних справ. Стан же довкілля залежить від людської 

поведінки, а не від ставлення до проблем охорони довкілля» 
1
. Отже, 

завдання полягає в тому, як екологізацію з площини думок, поглядів і 

загальних намірів перевести в площину конкретних, реальних справ. 

Саме в контексті об’єктивно-реальної екологізації суспільства розумної 

альтернативи затвердженню та впровадженню в життя проекту ЕКЗ у наші 

дні немає. Справді, історичну вагу в глобальному масштабі має збалансоване 

природокористування, коли задоволення різноманітних потреб людини було 
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б узгоджене з реальними можливостями природи планети. Сьогодні до цього 

дуже далеко… Лише глибоко усвідомивши всю гостроту сучасної 

соціоекологічної ситуації у світі, людство зможе знайти в собі сили для 

подолання і національного егоїзму панівних кіл окремих держав (навіть 

наймогутніших), і фінансово-економічних негараздів теперішньої доби, і 

неадекватних соціально-психологічних настроїв (навіть коли вони 

охоплюють найширші верстви), і байдужості владно-бюрократичних 

структур різних країн, і всіх інших бар’єрів на шляху до практичної реалізації 

ідеї ЕКЗ. 

В офіційній пропозиції нашої держави до форуму «Ріо+20» наголошено: 

«…Для досягнення цілей майбутнього саміту Землі було б надзвичайно 

актуально ввести в початковий проект підсумкового документа “Ріо+20” 

наступну тезу: “Трансформувати UNEP у повноцінне агентство ООН під 

назвою Світова екологічна організація (СЕО) й одночасно започаткувати 

процес розроблення Екологічної конституції Землі (ЕКЗ) як способу 

досягнення необхідної ефективності СЕО і як правової платформи для 

переходу до «зеленої» економіки. Ця пропозиція стосується підсилення 

інтеграції трьох основ сталого розвитку (довкілля, економіка і соціальний 

аспект) на міжнародному рівні… Дискусія щодо створення СЕО і 

започаткування процесу опрацювання ЕКЗ у їх нерозривній єдності додасть 

виразнішої цілісності і глибшого розуміння трьох основ сталого розвитку на 

саміті «Ріо+20» і зробить роботу саміту конструктивнішою”» 
2
. Хотілося б 

вірити, що початок практичному втіленню ідеї ЕКЗ, нарешті, буде покладено 

(Семенюк Е., Туниця Т. Що заважає практичному втіленню ідеї 

Екологічної Конституції Землі? // Вісник НАН України. – 2012. – №  4. – 

С. 36–37). 
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